
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aproveite cada minuto na escola para fazer amigos,  

aprender e ser FELIZ! 

Beijinhos 

 Pró Rivi e Pró Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 03 DE DEZEMBRO 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: Sociedade e Linguagem 

ATIVIDADE:   Ensaio para o Espetáculo 

OBJETIVO:   Desenvolver a expressão corporal e o movimento no palco. 

 

Vamos colocar as músicas e realizar os movimentos das coreografias, estimulando as 

crianças a trabalharem coletivamente e realizar cada movimento em sincronia. Bem 

como vamos recitar as falinhas da apresentação. 

 

 



Área do Conhecimento: Linguagem, Natureza e Sociedade 

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 árvore do Beto. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xv-QdmhSec  

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! 

Let´s play a memory game! Vamos ver quem lembra dos elementos do Natal! 

https://matchthememory.com/evre 

Momento LIV: 

Olá família, como estamos? 

Já estamos finalizando nossas atividades com aquela sensação de dever cumprido.    

Assim, gostaríamos de explorar um sentimento tão fundamental e essencial em nossa 

vida, que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para sermos felizes não 

é mesmo?  

Quando cumprimos os nossos deveres, nos sentimos felizes não é mesmo? E assim a 

felicidade nos coloca em equilíbrio. Muitos pesquisadores e estudiosos vêm 

sustentando que a felicidade é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xv-QdmhSec


Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

 

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. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de atividades 

com a criança que a deixa muito feliz.  

 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

TEATRO - Cirmen Ensaio 

Chegamos no mês de Dezembro! O dia do nosso Espetáculo está cada vez mais perto!  

Que alegria! 

Hoje vamos fazer um ensaio bem lindo! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

Bom fim de semana! 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE

