
 

  
 

   

  

 

  

 

 

 

              

 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: 23 DE NOVEMBRO DE 2021-TERÇA-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 e Sociedade 

ATIVIDADE:  Museu do Futebol/ Canção 

 

OBJETIVO:  Aproximar a criança da leitura e da escrita, através da letra da 

canção, demonstrar compreensão sobre a letra da canção e identificar palavras no 

texto. 

 

Vamos escutar a canção: “Partida de futebol”,  

https://www.youtube.com/watch?v=4gqeHu7r5dQ  do grupo Skank. Converse sobre 

a letra da canção, sobre os times pelos quais torcem, como torcem, se alguém já sonhou 

https://www.youtube.com/watch?v=4gqeHu7r5dQ


em ser um jogador de futebol, se possui bandeiras e flâmulas de seus times, etc. A pró 

vai mostrar imagens do símbolo do Bahia e do Vitória e pode colocar as canções dos 

times. Leia a frase introdutória da ficha de atividade. Pergunte o que as crianças acham 

que pode haver em um museu de esporte ou de futebol. Comente sobre o Museu do 

Futebol, localizado no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo, e 

visitem o site: https://www.museudofutebol.org.br. Ouça mais algumas vezes a canção 

do grupo Skank. Depois, leia o trecho da canção representado na ficha de atividade 167, 

solicitando às crianças que acompanhem a sua leitura passando o dedo logo abaixo do 

texto lido. Peça-lhes que encontrem as palavras em destaque. Oriente as crianças a 

pegar o lápis da cor indicada para a palavra BOLA; depois, peça-lhes que a encontrem 

no texto e a pintem. Informe que essa palavra aparece quatro vezes. Prossiga da mesma 

forma com as outras palavras. 

 Finalizar com a canção Mundo Bita e o Futebol. Ver link! 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw2nI5tFjQs  

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. Realizar algumas atividades pendentes do 

Projeto para o site. 

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 fotos, assinaturas, etc. 

Atividade de casa ficha 168. 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw2nI5tFjQs


Movimento 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os façam 

usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir novas 

possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Para os alunos on-line saco plástico ou bexiga. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Exercícios, brincadeiras e atividades motoras. 

 

 


