
 

               

 

 

 

 

 

Querida criança, 

Meu coração se alegra em te encontrar todos os dias. Nesses momentos 

compartilhamos emoções, sonhos, fantasias, novas descobertas enfim, 

aprendizado... Terei muita alegria em estar ao seu lado nesta busca pelo 

conhecimento. Conte sempre comigo!  

Bons estudos! 
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Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro on-line:  

8h às 8h50 

Sala do G4A – Prós Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, João 

 

 

 

“Que todos os dias sejam marcados por 

respeito, admiração e    reconhecimento que 

cada trabalhador merece desfrutar.” 



Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Dias da Semana 

 Relembrar a parlenda cantada: “Hoje é domingo”. Destacar o dia da semana 

Domingo. Quem se lembra? Pode relembrar acessando link e cantando de novo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AUbY_Xuu2Rk 

 Logo após, apresentar o vídeo acessando o link na atividade. 

http://www.mtv.com.br/musica/videos/uwvt0n/Os-7-Dias-Da-Semana. 

 Explorar o calendário: que dia é hoje, quantos dias têm a semana, em que dia 

começa a semana, quais os dias não temos aula e outros questionamentos que 

acharem adequado. A pró irá explorar o calendário na aula online. Ao final, 

explorar a palavra DOMINGO. (Letra inicial, final, quantidade de letras). 

 Em casa, o adulto pode explorar com a criança, pode construir um calendário do 

mês e ir preenchendo dia a dia, isso reforçará números, sequência numérica e 

dias da semana.  

Natureza e sociedade 

 Amanhã, 01/05, comemoramos o Dia do Trabalho e é feriado. Conversar sobre a 

importância do Dia do Trabalho e sobre diferentes profissões.  

 Indagar qual a profissão dos pais informalmente. 

 Apresentar alguns instrumentos utilizados em algumas profissões ao vivo pela  

Pró. 

 No caderno de desenho pesquisar, recortar e colar imagens de diferentes 

profissões. 

 Assistir ao vídeo sobre o Dia do Trabalho com a Pró e a música sobre o tema. 

 Link na atividade. 

 Músicas - Profissões - https://www.youtube.com/watch?v=Sa4UURwodzA 

Vídeo-aula – Profissões -  https://youtu.be/jQAA7EhUlog 

 

English time:  

Ver aula no classroom. 
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