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: 12 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-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\ Artes
ATIVIDADE: Proclamação da república
OBJETIVO: Concientizar as crianças em relação à importância da história na nossa
sociedade.
● Vamos ouvir uma história sobre a Proclamação da República?
https://www.youtube.com/watch?v=QalgIHA25MM
● Para comemorar a proclamação da república, vamos pegar gravura de pessoas
diferentes e colar no nosso caderno de desenho para lembrar que fazemos parte
de um país com pessoas de diferentes etnias.

Área do Conhecimento: Linguagem
ATIVIDADE: Roda literária
OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio
da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas
de expressão.
Realizar a contação de história com o livro “Nem todas as girafas são iguais”.
Chamar a atenção da criança para os detalhes da história:
- Quem são os personagens?
- Onde se passa a história?
- O que aconteceu na história de mais importante?
Agora faça um desenho da história no caderno de desenho.
Vamos cantar o alfabeto para relembrar? Ver link!
https://www.youtube.com/watch?v=YTAnjjaeVzU

English time:
Good Morning
Hoje vamos finalizar nossa arte de Pencil Holder.
Podemos usá-la na nossa mesa de estudos.
Para encerrar a semana dançando.
https://www.youtube.com/watch?v=lkiYo-Ja65

Momento LIV:
Olá família, tudo bem com vocês?
Esta semana vamos refletir um pouco sobre a tristeza. Uma emoção típica do ser
humano e apesar de bem desagradável, muitas vezes necessária, pois ela nos faz poupar
energia, quando não estamos bem.
Contudo, como já vimos, tudo passa, e a tristeza também.
Mas podemos, fazê-la passar mais rápido, buscando fazer as coisas que gostamos ou
atividades divertidas.
A neurociência já comprovou que quando realizamos atividades prazerosas e
divertidas, liberamos no cérebro neurotransmissores da felicidade. Olha que legal!
Desta forma, converse com a criança sobre o poder do brincar, pois sempre que
brincamos e nos divertimos mandamos a tristeza embora. Este é um trunfo que temos
na mão, e podemos usá-lo quando quiser.

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8
Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre a importância do brincar.
Pergunte a ela quais são suas brincadeiras favoritas, diga quais eram as suas quando
criança e sugira usar uma dessas quando estiver triste.
Depois, peça a criança para fazer um desenho, do seu jeito, sobre a sua brincadeira
favorita e cole em algum lugar visível de seu quarto.
Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.
Vamos adorar receber!

Bom fim de semana!

