
 

 

 

               

 

 

 

 

 

Meus amores, 

Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina 

resulta em felicidade e grandes conquistas. 

Conte sempre comigo para tudo que precisar! 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

 DATA: 04 DE MAIO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

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 Camila, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Camila, Lorena, João 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Primeira letra do objeto 

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 

 



 Vamos brincar do jogo do alfabeto? Clique no site abaixo e vamos descobrir o objeto 

que começa com letra indicada. Fique Atento!  
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoAlfabeto/?deviceType=computer 

 

 Agora, você irá procurar 4 figuras em revistas, colar no seu caderno de desenho e 

escrever ao lado a letra inicial daquela figura. 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Contagem 

 

OBJETIVO: Reconhecer os nomes dos números e associá-los corretamente ao seu 

respectivo símbolo numérico 

 

 Assistir ao vídeo do Pocoyo contando:  

https://www.youtube.com/watch?v=p05PaGx4m3Q 

 

 Agora que você já sabe os números e as quantidades, que tal fazer a atividade do 

livro página 39? Você precisa desenhar em cada árvore a quantidade de limão 

indicada na plaquinha. 

 Quero ver se você aprendeu abrindo este link e brincando de contar - 

http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer 

English time:  

 
Ver aula no classroom. 

 

TEATRO: 

De Quem é Esta Casa? 

 

Hoje na nossa aula iremos criar uma casa, pensando em personagens que morem nela... 

Podemos desenhar e colorir, fazer com colagens de papéis e revistas ou da forma que 

preferirem. A casa pode ser do jeito que a gente quiser...  

E as personagens podem ser as que a gente criou na brincadeira da Cara Maluca ou novas 

personagens... pessoas, animais, monstrinhos...  

Falando nisso lembram de casinhas de personagens de histórias e filmes que vocês gostam? 

Cada um tem a sua casinha, do seu jeitinho e uma diferente da outra... 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoAlfabeto/?deviceType=computer
https://www.youtube.com/watch?v=p05PaGx4m3Q
http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer


Vamos assistir ao vídeo e deixar a imaginação fluir na criação das nossas casinhas! E para 

quem quiser depois criar uma rima do personagem com a casinha vai ser bem legal, espia lá 

como Pró Cami fez! Acesse link na atividade. Beijão! https://youtu.be/BTue4UCHl3A 

 

Obs: Aqui vai o Link de uma Casa de Origami bem facilzinha de fazer! 

https://www.youtube.com/watch?v=R1673L6SyIU 

 

Pró Camila deixou para vocês o vídeo dos Monstrinhos da aula que vocês tanto gostaram. 

Acesse o link na atividade e divirtam-se! https://www.youtube.com/watch?v=QIRHg-HoqmE 
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