
 

 

 

Pequeninos,  

 Vocês são o futuro do nosso País...Vamos juntos construir um Brasil 

cada vez melhor e mais bonito. 

Beijinhos 

 Pró Rivi e Pró Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 
 

DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

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: Sociedade e Linguagem 

ATIVIDADE:  Espaço público Museu 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre os museus, bem como desenvolver a consciência 

fonológica e o repertório de letras do alfabeto. 

Em roda de conversa, retome com as crianças conteúdos estudados anteriormente acerca 

de museus, destacando os diversos tipos, funções e objetivos dessa instituição, entre 

outras possibilidades. Instigue-as a se expressar, a levantar hipóteses, a trocar ideias e a 

expor seus sentimentos, impressões, desejos e interesses a respeito do assunto, por 

 



exemplo, se estão gostando de estudar o tema, o que descobriram de novo, o que desejam 

conhecer, quais os seus interesses, etc. Conte-lhes que, geralmente, todos os países do 

mundo têm acervos em museus com temáticas variadas. 

Visite sites de museus brasileiros e de outros países que oferecem visita virtual e façam a 

sua apreciação, por exemplo: Museu Imperial de Petrópolis: 

 

<http://museuimperial.museus.gov.br/servicos-online/tour/visita-interativa.html>; 

Museu Casa de Portinari: <https://www.museucasadeportinari.org.br/TOUR- 

VIRTUAL/>; Museu do Louvre: <https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne>;  

 

Oriente as crianças a observar a imagem da ficha 160 do livro de atividade e peça a elas que 

a descrevam. Conte-lhes que se trata da imagem de um dos ambientes do Museu do Amanhã, 

na cidade do Rio de Janeiro, e que ele tem o objetivo de discutir, estudar, pesquisar sobre 

o futuro da humanidade nos próximos 50 anos. 

 

Acesse o site do museu: <https://museudoamanha.org.br/>. Com a turma, leia algumas 

informações, por exemplo, exposições permanentes, ambientes, trabalho que o museu 

realiza com a comunidade que vive no seu entorno, entre outras possibilidades. 

Leia o parágrafo de apresentação do Museu do Amanhã na ficha de atividade, solicitando 

que as crianças acompanhem a sua leitura. Peça que localizem a palavra “museu” e a circulem 

ou pintem com lápis de cor. Em seguida, escreva a palavra na lousa, solicitando a ajuda das 

crianças e relacionando as letras que a compõem com letras iniciais de palavras estáveis ou 

familiares conhecidas da turma. Depois, peça que a escrevam como souberem ou puderem 

no quadro da ficha. 
 

Atividade de casa do Livro Prosinha 2 ficha 161. 
 

English time:  

Hello Kids, 

 

Última etapa do nosso projeto, At school I make friends, vamos escutar um linda música 

sobre friendship  https://www.youtube.com/watch?v=bVCKj0T9-gc agora vamos fazer 

um lindo desenho seu com seus friends. 

 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Tocar o metalofone com esquema de cores. 

Tocar por imitação instrumentos de percussão, seminimas e colcheias. 

Apreciar obra musical. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVCKj0T9-gc


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 o 

guizo, com instrumentos de percussão. Por fim, com o auxílio de vídeos, a turma apreciará 

o final do concerto para violino 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/4Q8C6q6BHh0 

Vamos assistir esta orquestra muito interessante. 

 

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. 
 

 


