
 

               

 

 

 

 

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: 13 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: Família 

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. 



 Quais são as pessoas que fazem parte da sua família? Faça um lindo desenho de 

todos eles no seu livro página 44. 

 Você sabe o que é uma árvore genealógica? Assista ao vídeo para saber: 

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

 Agora, que tal fazer uma árvore genealógica com ajuda dos seus pais? Se não 

tiverem como imprimir as fotos, vale fazer pelo computador. Iremos mostrar a 

nossa pró e aos nossos colegas sexta feira, dia 15-05-2020. 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Escrita dos números 

 

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

o depois e o entre em uma sequência e, escrevê-los corretamente. 

 Vamos observar nosso corpo? Qual a quantidade de mãos, dedos, pés, pernas, 

joelhos, orelhas, cabeça... nós temos em nosso corpo? 

 Assistir ao vídeo dos pequerruchos:  

https://www.youtube.com/watch?v=kFXH2YLsOak 

 Agora que já assistimos ao vídeo, que tal mostrar que aprendeu como se escreve 

os números realizando a página 35 do seu livro. 

Música: 

Trecho do LAGO DOS CISNES. Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/-sdWzUYEuZI 

Apreciação musical, ouvir trechos de 5 minutos. 

Aula online: Acompanhamento com pulso da nova canção infantil. 
 

English time:  

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

teacher João "Emotion and colors"! 
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