
 

  
 

   

  

 

  

 

 

 

              

 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: 26 DE NOVEMBRO DE 2021– SEXTA-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: Meios de transportes 

 

OBJETIVO: Identificar meios de transportes, conhecendo transportes antigos e 

modernos. Desenvolver a consciência fonológica. 

 

Oriente as crianças a observar as imagens representadas na ficha 171 do livro de 

atividade que mostram alguns museus específicos sobre o tema Transportes. Leia a 

apresentação e as legendas. Se houver palavras desconhecidas, por exemplo, “naval”, 

questione a turma para que cheguem à conclusão de seu significado. Explore as imagens, 



pergunte às crianças se conhecem carros, trens, navios, barcos, aviões antigos. Peça que 

contem aos colegas onde os viram e como eles são, entre outras possibilidades. Escreva 

as palavras CARRO, NAVIO, TREM e AVIÃO, com a ajuda das crianças, na lousa e 

explore-as. 

Visite os sites ou assista com as crianças a vídeos de alguns museus de meios de 

transporte ou coleções particulares. Veja alguns exemplos a seguir. 

Museu do Automóvel. Ver link! http://www.museuautomovel.com.br/  

Museu de Bicicletas. Ver link! https://www.youtube.com/ 

watch?v=ly2Fq9Lvo7Y&+http%3A%2F%2Fvfco.brazilia.jor.br%2F=>; 

• Museu Ferroviário (Curitiba): <https://www.youtube.com/watch?v=8JnN8Rf3Gfw>; 

• Museu Naval: <https://www.youtube.com/watch?v=gkA-65wOUnI>. 

 Vamos descobrir quais os sons dos transportes? Ver link! 

https://www.youtube.com/watch?v=F0636ifYTvc  

Área do Conhecimento: Linguagem e Natureza   

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. Reconhecer os opostos. 

● História: Gigantossauro.  

● Ver link! https://www.youtube.com/watch?v=m5z8078hZTs  

● Vamos conversar sobre a história chamando atenção para os detalhes: 

- Qual o título da história? 

- Quem são os personagens? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

 

 

http://www.museuautomovel.com.br/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=F0636ifYTvc
https://www.youtube.com/watch?v=m5z8078hZTs


TEATRO: ENSAIO PARA O CIRMEN 
 

Olá minha galera linda! Seguimos com os nossos ensaios! 

Está cada vez mais pertinho do dia da nossa apresentação! Eba! 

Vamos manter a nossa concentração e alegria! 

Beijinhos com amor e muita empolgação, 

Pró Cami 

 

Momento LIV: 

Olá família, tudo bem? 

Estamos pertinho do mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que nos 

trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança.  

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como 

o sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera, 

alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e 

paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É 

interessante que você assista junto com ela.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ShV2qO9MrcA 

 

Depois de assistirem juntos, dialoguem sobre o vídeo.  Seguem abaixo algumas 

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

 

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Por que o cachorrinho mudou de comportamento? 

5. Como terminou a história? 

 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do 

vídeo.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ShV2qO9MrcA

