
  

 

 

 

 

  

 

 

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: 21 DE MAIO DE 2020 – QUINTA-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 Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, João 

 



Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE:Formas geométricas 
 

OBJETIVO: Identificar e nomear as formas geométricas 
 

 Você lembra das formas geométricas que estudamos na nossa sala? Então vamos 

relembrar jogando http://www.escolagames.com.br/jogos/formasDesenhos/ 

 

Área do Conhecimento: Artes e matemática 
 

ATIVIDADE: Releitura da obra 

 

OBJETIVO: Conhecer a obra de Alfredo Volpi. Identificar e nomear as formas 

geométricas presentes na obra de arte.  

 Apresente e aprecie com a criança a obra Casas e barcos, de Alfredo Volpi, de 1950. 

Peça-lhe que descreva a obra em detalhes, explorando-a quanto a cores, formas 

geométricas, nome dos elementos, etc. 

 Assista ao vídeo de Alfred Volpi https://www.youtube.com/watch?v=nT54JuwUWCY 

 Leia para a criança o comando da atividade de desenho da fachada da casa. Pergunte-

lhe se sabe o que é fachada. Estimule-a a levantar hipóteses e, depois, explique-lhes 

que é a frente da casa. 

 Oriente, então, a desenhar a fachada da própria casa na ficha 53 de atividade. O 

desenho da criança pode ser feito com base na observação de sua casa. 
 

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. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.” 

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

Pedir que as crianças peguem o livro e coloquem na página 20. Em seguida observar os 

personagens que ali estão. Falar o nome dos personagens (Leo – leão) (Gina – girafa) (Polly 

– papagaio fêmea), (Mike – macaco). Ouvir o Áudio (cd 1, 33) e marcar o personagem que 

está falando as partes do corpo.  
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