
 

 

 

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: 18 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-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: Linguagem/ Artes 
 

ATIVIDADE: Leitura de obra de arte 

 

OBJETIVO: Apreciar obras de artes de Gustavo Rosa e aproximar a criança da leitura e 

escrita convencional. 

 

Acesse o site oficial de Gustavo Rosa: <http://www.gustavorosa.com.br. 

 



Aprecie com as crianças as obras do artista plástico, conte sobre a vida dele. Informe à 

turma que ele se inspirava em cenas do cotidiano. Ao apreciar as obras do artista, 

estimule as crianças a identificar cores, formas, objetos, expressões faciais das pessoas 

retratadas, paisagens, animais representados, entre outras possibilidades. Proponha que 

manifestem suas preferências e as justifiquem. 

 Apreciem juntos a obra de arte Peteca, de Gustavo Rosa, representada na ficha de 

atividade 162 do livro Prosinha. Não fale o nome da obra, mesmo que ela conste na 

legenda; deixe que as crianças a descubram somente no momento final, ao realizarem a 

atividade proposta. Faça perguntas para orientar o olhar das crianças na apreciação da 

obra. Pergunte o que a pessoa retratada está fazendo, o que está próximo das mãos dela, 

se ela está no chão, voando ou saltando; questione-as quanto à cor do fundo da obra, a 

respeito da boca da mulher, entre outras possibilidades. Provoque a curiosidade da 

turma, perguntando como Gustavo Rosa fez os pés, o pescoço, as mãos e o cabelo dela. 

Interfira dizendo “Temos duas orelhas e dois olhos, por que só estamos vendo um de 

cada?”. Comente as várias posições possíveis em que uma pessoa pode ser desenhada: de 

costas, de lado, de frente. Diga que a pessoa retratada na obra de Gustavo Rosa está de 

perfil e que, por isso, só podemos observar um olho e uma orelha. Pergunte às crianças se 

elas têm alguma ideia do nome da obra de arte. Escreva na lousa as possibilidades que 

mencionarem. 

Desenhe um pato, uma escada, uma tesoura, mais uma escada, um cachorro e um abacaxi 

na lousa ou providencie imagens desses elementos com antecedência. Com a ajuda das 

crianças, escreva o nome de cada um deles abaixo da respectiva imagem. 

Convide as crianças a identificar a primeira letra de cada nome e a circulá-las. Explique-

lhes que, juntando essas letras, elas descobrirão o nome da obra. Leia com as crianças a 

palavra formada: PETECA. Depois, oriente-as a fazer o mesmo na ficha de atividade. 

 

Área do Conhecimento: Sociedade e Natureza 
 

ATIVIDADE: Dinossauros 

 

OBJETIVO: Despertar o espírito investigativo e ampliar o conhecimento sobre a vida 

humana, distinguindo dos animais. 
 

Antecipadamente, solicite às crianças que tragam imagens e livros sobre dinossauros para 

a sala de aula. 

Pergunte a elas quais são as semelhanças e as diferenças entre o ser humano e outros 

animais. Estabeleça comparações, por exemplo: o ser humano tem dois olhos, assim como 

uma ave, mas não tem penas e não voa; tem duas orelhas, assim como o leão, mas não se 

locomove andando de quatro, entre outras possibilidades. Desafie-as por meio de questões 

a refletir a respeito das semelhanças e das diferenças e a se manifestar espontânea e 

livremente. 



Conversem sobre as partes externas do corpo humano e sobre os cuidados necessários 

para mantê-lo seguro e saudável. Depois, pergunte-lhes o que sabem sobre o interior do 

corpo humano e sobre os cuidados que devemos ter com ele. Em seguida, investigue o que 

sabem sobre os dinossauros. Instigue-as a se expressar, pois é importante que 

manifestem seus conhecimentos prévios sobre o tema. Pergunte se já viram algum filme ou 

leram algum livro sobre dinossauros. 

Retome os tipos de museus já mencionados e fale sobre os de ciências naturais. Comente 

sobre o que se pode encontrar nesses espaços. 

Mostre as imagens e os livros sobre dinossauros que as crianças trouxeram e conversem 

sobre eles. Conte-lhes que esses animais viveram em uma época em que a Terra não era 

habitada pelo ser humano. Explique que alguns eram muito grandes e que, atualmente, 

temos informações sobre eles devido ao esforço e à dedicação dos paleontólogos, 

pesquisadores que estudam os vestígios deixados pelos dinossauros e outros animais. 

Pesquisem o que os dinossauros que aparecem nas imagens comiam, como se locomoviam e 

suas medidas. 

É importante permitir que as crianças tenham contato com uma diversidade de fontes e 

testemunhos históricos e com suas diferentes linguagens: iconografia, depoimentos orais, 

objetos (cultura material),artigos de jornais e revistas, entre outros. Observe 

atentamente com elas a imagem da ficha de atividade que mostra a réplica de um 

esqueleto de dinossauro. Explique que obter informações sobre esse animal 

e montar a cópia de seu esqueleto só foi possível por meio de pesquisa realizada por 

diferentes profissio 

nais, que, a partir de fragmentos da cultura material (ossos fossilizados), reconstituíram 

o dinossauro. 

Depois de conversar sobre a imagem, peça às crianças que imaginem um dinossauro vivo e 

o desenhem na ficha de atividade. Sites para ampliar os conhecimentos da turma. 

 

<https://www.nationalgeographicbrasil.com/dinossauros> 

 

<https://super.abril.com.br/ciencia/os-11-maiores-dinossauros-ja-encontrados-

no-brasil/>. 

 

Atividade de casa livro Prosinha 2 Ficha 163. 
 

English time:  

Hello Kids, 

Vamos continuar falando sobre friendship! Em duplas faremos uma dinâmica muito legal, a 

teacher vai colocar no quadro algumas características e em duplas vamos fazer cards 

dizendo o que mais gosta no seu classmate e depois presenteá-lo com esse card. 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/dinossauros
https://super.abril.com.br/ciencia/os-11-maiores-dinossauros-ja-encontrados-no-brasil/
https://super.abril.com.br/ciencia/os-11-maiores-dinossauros-ja-encontrados-no-brasil/


TEATRO: ENSAIO PARA O CIRMEN. 

Cirmen - ENSAIOS 

Olá minha galera!  

Vamos ensaiando, ensaiando, ensaiando... Até o dia da nossa apresentação! Sabia que este 

processo de ensaio é bastante rico em aprendizados? É um momento muito mágico e o 

grande lema é: “repetir, repetir, repetir, até ficar diferente”... 

Aos poucos vamos ganhando intimidade com a cena, com as dancinhas, as falinhas e com a 

nossa movimentação...  

Vamos aprendendo sempre um com o outro e eu aprendo demais com cada um de vocês, 

sabia? 

Ver a cada ensaio o envolvimento, a entrega e o crescimento de vocês tem sido uma 

grande alegria!  

Tenho cada um dentro do meu coração! 

Vamos que vamos! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

 

 


