
 

 

 

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: 19 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-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, Sociedade e Artes 

ATIVIDADE:  Bandeira do Brasil 

 

OBJETIVO:  Conhecer a bandeira do Brasil, suas cores, formas, significados e importância 

para o povo brasileiro. 

A pró vai mostrar a bandeira do Brasil no telão, iremos observar as cores, formas e 

conversar sobre os significados das cores. Explorar que é o dia da Bandeira e vamos 

construir uma bandeira para levar para casa. 

 



 A pró vai entregar uma bandeira para cada criança pintar e colar num palito de churrasco. 

 

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 A MENINA QUE NÃO GOSTAVA DE FRUTA. 

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. 

English time:  

Hello! 

 

It’s Friday! 

 

Hoje é dia de se divertir, então vamos a um caça ao tesouro?! Isso mesmo, a teacher vai 

ajudar os students a desvendar as pistas que estarão espalhadas pela school até chegar 

ao tesouro. Sei que vai ser moleza já que vocês estão conhecendo a nossa school mais do 

que nunca! Good Luck!  

Momento LIV: 

Olá família, tudo bem? 

Já estamos partindo para o último mês do ano.  

Vamos falar sobre o amor? Isto mesmo, este sentimento que está presente na essência de 

todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por ele. Como é bom sentir amor, amar 

e ser amado.  

 

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU 

 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo algumas 

sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU


1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. É bom ter amigos? Por quê? 

 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder, faça 

também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma de amor.   

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

Bom fim de semana! 


