
  

 

 

 

 

  

 

 

Meu amorzinho, 

Para esta semana preparei muitas atividades especiais para passarmos 

maravilhosos momentos juntos. Espero que goste desta gostosa viagem 

cheia de imaginação, encantos e descobertas! 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 18 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: Natureza e sociedade 

ATIVIDADE: Cômodos da casa 

 

OBJETIVO: Identificar e nomear os cômodos da casa. Identificar a função de cada 

ambiente e as atividades realizadas nesses diferentes espaços. 

 

 Que tal brincar de casinha? Proponha uma brincadeira de casinha. Organize os 

espaços de acordo com os cômodos de uma casa. Estimule a falar sobre cada 

ambiente: Como podemos organizar a sala? ; “O que há em uma sala?” ; “Sofá serve 

para quê?” ; etc.  

 Assistir ao vídeo da Pró Dani sobre os cômodos da casa. Acesse o link. 

https://youtu.be/scf1zv-wJz8 

 Proponha a atividade da página 42 colando os adesivos do material de apoio no lugar 

correto. Durante o trabalho com a ficha questione para que serve e nomeie os 

cômodos da casa, o que cada pessoa está fazendo. 

 Ouça com as crianças a canção “A casa é sua”, de Arnaldo Antunes, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-xVpQ1KRWw. Converse com a criança sobre 

a canção, os cômodos e os objetos mencionados e sobre o que é um lar, de acordo 

com a letra da canção.  

 Agora vamos fazer algumas fichas com os nomes de alguns objetos que 

encontramos na casa e deixar fixados. Explorar a letra inicial de cada objeto e que 

outras palavras podemos escrever com essa letra. Faça esse procedimento 

gradativamente 1 palavra por dia. 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Contagem 

 

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

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

 

 Disponibilize diferentes materiais, por exemplo, blocos de montar e tampas 

plásticas, para a criança organizar sequências: por tamanho, cor, forma, entre 

outras possibilidades. Inicialmente, monte algumas sequências para que a criança 

descubra a ordem proposta por você e a continue. 

 Peça à criança que observe a ilustração da página 47 e identifique o objeto 

representado (toalha), as figuras que o compõem e suas cores. Incentive a criança 

a descobrir a sequência fazendo perguntas a fim de que cheguem à conclusão 

sozinha. 

 Oriente a colorir as figuras para continuar a sequência proposta adequadamente. 

https://youtu.be/scf1zv-wJz8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-xVpQ1KRWw


 Após a conclusão da primeira atividade da ficha, façam juntos a contagem dos 

animais, um a um. Peça à criança que escreva o número correspondente às 

quantidades no quadro imediatamente abaixo de cada animal. 

 

English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

Agora vamos assistir ao vídeo que o professor João usa as cores para desenhar figuras 

que contenham as cores selecionadas. Ex: Yellow, o sol. 

Em casa pedir que as crianças desenhem outras figuras diferentes ou iguais às do 

professor. 

 

 

Teatro: 

Vou Fazer Uma Festinha! 

E se eu te falar que a aula de hoje é um convite para uma festinha que iremos fazer na 

semana que vem, cada um na sua casinha? Você topa? OBA!!! 

E seu eu te falar também que o convite veio em forma de história? 

E se eu te falar ainda que nesta história tem bruxa, gato, espantalho, coruja, árvore, 

duende, dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantasma, babuíno, lobo, Chapeuzinho 

Vermelho, crianças e que todos estão indo para uma festa? Que tipo de festa será? Quem 

os convidou? Será que eles irão? 

Bom... Vamos ao vídeo descobrir tudo isso e saber mais detalhes da nossa festinha na 

semana que vem? Acesse o link: https://youtu.be/ApzJXGx8L0E 

Um beijo festivo da Pró Cami! 

 
 PARA AMANHÃ VAMOS PRECISAR DE UM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,  

FITA ADESIVA E FOTOS DA FAMÍLIA ( PODE SER NO CELULAR OU TABLET). 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/ApzJXGx8L0E

