
 
Nunca deixe de sonhar. Os sonhos enchem nossas vidas de alegria e de 

esperança. 
 

Beijinhos 

 Pró Rivi e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

 

DATA: 10 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Área do Conhecimento: Linguagem/Sociedade 

ATIVIDADE: Poema O Museu desmiolado 

 

OBJETIVO:  Aproximar a criança da leitura e da escrita convencional. 
 

Escreva na lousa a palavra MUSEU e explore-a como orientado anteriormente: com 

que letra começa, com que letra termina, com que palavras rima, etc. 

Mostre às crianças o poema “O museu desmiolado”, de Alexandre Brito da ficha 156 

do livro Prosinha. Leia o poema completo para as crianças e proponha que contem ao 

grupo o que entenderam. Em seguida, leia-o novamente, estrofe por estrofe, e solicite 

que identifiquem e conversem sobre as características do “museu desmiolado”. 

 



Depois da compreensão do texto, pergunte-lhes por que o museu é caracterizado pelo 

autor como desmiolado. Em uma folha avulsa ou no verso da ficha de atividade, 

proponha que desenhem o museu do poema. Se achar conveniente, leia o poema 

novamente, solicitando que as crianças acompanhem a sua leitura com o dedo indicador 

sobre o texto e que localizem a palavra MUSEU e a pintem com lápis de cor amarelo. 

 

Área do Conhecimento:  Sociedade, matemática e Artes 

ATIVIDADE: Minha turma 

 

OBJETIVO:   Recortar e colar fotos da turma em corações para guardar na caixa de 

memórias. 

 

Vamos recortar as fotos de cada criança da turma, colar as fotos em corações e 

prender com uma fitinha. Escrever na capa. A atividade será para a caixa de memórias 

da criança. Aproveite e conte quantos coleguinhas tem na turma. 

 

English time:  

Good Morning 

 

How are you today. 

Hoje vamos jogar um Quiz about the School. Será que você acerta essas perguntas. 

 

Música: 

OBJETIVO 

Tocar o metalofone com esquema de cores. 

Manter batidas com o Domhoo. 

Apreciar obra musical. 

 

METODOLOGIA 

As crianças tocam o metalofone nas cores solicitadas pelo professor durante a 

atividade, em seguida elas serão desafiadas a imitar as batidas rítmicas feitas pelo 

professor com pandeiro, com batidas de pé, caminhadas ou corrida. Cada criança 

brincará com o Domhoo, tentando manter as batidas constantes. Por fim, com o auxílio 

de vídeos, a turma apreciará o final do concerto para violin. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/ovFPKu00cCc 

Concerto com para violino com Julia Fisher - Tchaikovsky 


