
 

 

 

               

 

 

 

 

 

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: 06 DE MAIO DE 2020 – QUARTA-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 Roberto, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Roberto, Lorena, João 

 

Área do Conhecimento: Natureza e Sociedade 

ATIVIDADE: Tipo de moradia 

 



OBJETIVO: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

 

Para ilustrar a aula, acesse o vídeo na atividade. Leia com a criança o nome das moradias, 

pause o vídeo se necessário e se eles fizerem questionamentos dialoguem sobre o 

assunto. Pode ser uma ótima pesquisa. https://www.youtube.com/watch?v=inb4iC9LvEQ 

 

• Pesquise em revistas vários tipos de moradia, recorte as imagens encontradas e cole 

no caderno de desenho. Coloque o título: TIPOS DE MORADIAS 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Sequência numérica 

 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 

depois e o entre em uma sequência. 

 

 O que será que vai aparecer no livro página 52? Ligue os pontos seguindo a sequência 

numérica. 

 Escreva o nome da moradia que você descobriu! 

 Faça uma bela pintura! 

 

MÚSICA: 

Objetivo do vídeo -  

Identificar sons – Acesse o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be 

 

Reproduzir sons identificados. 

 

Objetivos da vídeo aula 

Apreciar os sons do Ukulele e da Flauta transversal.  

Cantar com os instrumentos. 

 

Metodologia  

Com os microfones desligados, os educandos ouvem uma música tocada com a flauta 

transversal, ao terminar solicitar que quem identificou a música fale o nome dela, depois 

todos cantam juntos. No segundo momento repetir o processo com o Ukulele e com uma 

nova canção infantil.     

https://www.youtube.com/watch?v=inb4iC9LvEQ
https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc&feature=youtu.be


English time:  

Ver aula no classroom. 


