
 

 

 
  

 Cada criança é única e especial. Por isso é essencial respeito às 

diferenças! Vamos respeitar o jeitinho de ser de cada amiguinho! 

 
Um beijo das Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 04 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-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: Sociedade 

 

ATIVIDADE: Minha história 

 

OBJETIVO: Conhecer a história de cada criança. 

 

 Nossa escola tem a história dela que começa com a construção, em 1997, ou seja 

o nascimento da escola. Queremos conhecer um pouco mais sobre cada crianç.  

Assim realize com a família a atividade xerocada sobre a minha história... 

Usaremos as informações e foto da atividade para o site do Cirmen. Xerocado: 

Minha história... 

 

 



Área do Conhecimento: Linguagem 
 

ATIVIDADE: Leitura de imagem  

 

OBJETIVO: Descrever a imagem do coreto na praça. 

 

Proponha às crianças que observem a imagem da ficha 152 de atividade e a 

descrevam. Conforme mencionam os elementos da imagem, pergunte-lhes se é 

natural ou feito pelo ser humano. Se desejar, classifique os elementos 

complementando a tabela na lousa. Proponha as questões da ficha para a 

turma, uma a uma: 1) Como se chama o lugar onde os músicos estão se 

apresentando?; 2) Você conhece uma praça que tenha um lugar como esse?; 

3) Como ele é?; 4) Você já assistiu a uma apresentação musical na praça?; 5) 

Se assistiu, o que achou?. Estimule-as a se expressar oralmente e a trocar 

ideias com os colegas. 

3. Conte-lhes que antigamente era muito comum as pessoas passearem nas 

praças e que, geralmente, havia uma programação musical que acontecia nelas. 

Proponha que perguntem aos adultos mais velhos da família se frequentavam 

praças, se assistiam a apresentações musicais e quais outras atrações ou 

atividades as praças ofereciam. 

 

Área do Conhecimento: Matemática 
 

ATIVIDADE: Torre de blocos de montar 

 

OBJETIVO: Organizar os blocos de montar seguindo a sequência numérica. 
 

Levar para a escola 20 blocos de montar ou outro similar, escrever em papeis os números 

até 20, e prender nos blocos usando papel e fita durex. A criança será desafiada a 

ordenar os blocos, construindo uma torre seguindo a sequência. 

English time: Ver aula no Classroom. 
 

 

TEATRO 

Cirmen - Iniciando os ensaios! 

Na aula da semana passada conhecemos a história e as músicas do nosso Espetáculo de 

final de ano... Hoje, vamos dar início ao processo de criação das ceninhas e das danças! 

Vamos aos ensaios! Todos preparados? Oba!!!  

Beijinhos da Pró Cami 



 


