
 

  
 

   

  

 

  

 

 

 

              

 Vamos aproveitar cada momento na escola para fazer novas 

descobertas e aprender de montão!   

Beijocas das Prós Rivi e Lore!                   

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2021- SEGUNDA-FEIRA. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade, Natureza e Matemática 

ATIVIDADE: Paleontologia 

OBJETIVO:  Conhecer a profissão de Paleontologia perceber a função dos ossos, do 

esqueleto para a sustentação do corpo e identificar partes do corpo humano. 

Explique para as crianças sobre a profissão de paleontólogo: pessoa que procura ossos 

fossilizados para pesquisar. Uma de suas tarefas é montar os ossos encontrados como 

um quebra-cabeça, para formar o esqueleto de pessoas ou animais. Se possível, leia para 

as crianças alguns artigos da revista Ciência Hoje das Crianças, que tratam do tema 

paleontologia, disponíveis no link! http://chc.org.br/?s=paleont%C3%B3. 

http://chc.org.br/?s=paleont%C3%B3


Leve para a sala de aula imagens de radiografias de partes do corpo humano. As imagens 

dos pés e das mãos mostram ossinhos bem detalhados e interessantes de serem 

observados. Caso não tenha uma radiografia para mostrar, há muitas disponíveis na 

internet. Apresente as radiografias para as crianças e pergunte se sabem o que elas são 

e a qual parte do corpo humano elas correspondem. Depois de manifestarem suas 

opiniões, informe-as de que se trata de uma radiografia, isto é, uma reprodução 

fotográfica que permite enxergar os ossos ou outras partes do interior do corpo 

humano. Chame a atenção para os encaixes dos ossos e para sua função: a sustentação 

do corpo. Mostre a área de sombra existente em volta dos ossos, visível nas 

radiografias, e esclareça que essas sombras correspondem aos músculos, à pele e a 

outros tecidos. É importante que as crianças entendam que o esqueleto tem como função 

a sustentação do corpo, que é formado por tecidos e órgãos, como a pele. 

Leia a proposta da atividade da ficha 165 e peça às crianças que contem os ossos da 

primeira coleção; pergunte quantos são e como se escreve o número 16. Faça o mesmo 

com a segunda coleção. 

Escreva os números 16 e 17 na lousa e proponha que passem o dedo sobre eles. Em 

seguida, oriente-as a realizar a atividade proposta na ficha em que deverão escrever 

esses números. 

Vamos brincar de roleta dos números? Vamos brincar de roleta dos 

números?   https://wordwall.net/pt/resource/6418261/roleta-n%C3%BAmeros 

 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

Área do Conhecimento:  Movimento/ Sociedade 

ATIVIDADE: Ensaio/ Finalização de atividades para o Site do Projeto Mendel 25 

anos! 

 

OBJETIVO:  

Ensaiar para o espetáculo, de final de ano, realizando diferentes movimentos 

corporais e coreografias. 

https://wordwall.net/pt/resource/6418261/roleta-n%C3%BAmeros


Durante toda a semana vamos ensaiar para o nosso espetáculo Cirmen. E iremos finalizar 

detalhes que faltarem para o site do Cirmen, pintar desenhos que por acaso ainda ficaram 

incompletos, realizar alguma atividade pendente, coletar e fazer fotos, assinaturas, etc. 

Atividade de casa: Livro Prosinha ficha 166. 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

 


