
 

               

 

 

 

 

Meus amores, 

A saudade ainda é grande, mas, que bom que estamos tento a 

oportunidade de matá-la durante nossas aulas online. Continuem 

participando e nos enviando suas atividades prontas. Estamos aqui 

acompanhando tudo!  

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

 DATA: 11 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 

 

 



Linguagem: 

ATIVIDADE: Meu nome 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear as letras do próprio nome 

 Pedir que a criança escreva seu nome no caderno de desenho e junto com a sua 

professora durante a aula online soletrará as letras que escreveu. 

 Após a identificação das letras, a criança irá fazer a contagem de quantas letras 

tem o seu nome, numerando-as de uma a uma. 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Contagem 

 

OBJETIVO: Quantificar os números. 

 Você já viu uma centopeia? O corpo dela é feita de 

gominhos, então, que tal fazermos várias centopeias 

com gominhos de carimbo de dedos?  

 No caderno de desenho você fará 10 centopeias 

começando pelo número 1 que terá, além da cabeça, um 

gominho carimbado com seu dedo. Depois, o numero 2, 

que além da cabeça, terá dois carimbos e assim 

sucessivamente até chegar na centopeia de número 10. 

 

English time:  

Colocar no YouTube  a canção Good morning song, logo em seguida por o vídeo da 

teacher Ananda ensinando a fazer o "movement and color dice game". 

 

Teatro 

História Inventada: 

O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos 

 

Sabe o que Pró Cami aprontou dessa vez? Pegou os personagens da Cara Maluca, pegou 

as casinhas de cada um deles e criou uma história! Isso mesmo!!! Inventou uma historinha 

chamada O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos. 

Só tem um probleminha... Ela contou a história sem um final... 



E ai? Você topa assistir o vídeo com a historinha da Pró Cami e criar o final que você  

quiser? 

Ao criar o final vale pedir a ajuda de alguém para escrever este final ou até mesmo 

fazer um desenho! 

Um beijo grande e... Vai começar a História Inventada! Acesse o link na atividade.  

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8 

Ah! Além do vídeo da Pró Cami tem também o vídeo com o clipe da música da Bruxinha 

da história! Vale a pena assistir, cantar e dançar! 

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

 

Sugestão: Na medida em que as crianças forem dando ideias para o acontecimento final 

da história é importante os familiares irem auxiliando, estimulando e valorizando com 

elogios as suas propostas, conduzindo-as de forma com que elas consigam expressar e 

definir o seu final inventado!  

 

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8
https://www.youtube.com/watch?v=pmnLVheLWYw

