
 

 

 

 

 

 

 

 

Querida criança! 

Que ao receber este pequeno gesto de carinho, 

você saiba que alguém, neste momento, 

se lembrou o quanto você é importante... 

Que a distância seja sempre superada,  

por algo que não se mede, 

nem pelo tempo, nem pelo espaço, 

Mas também sentimos, que mesmo longe, 

nossos pensamentos caminham lado a lado,  

em busca de um novo dia e de um novo amanhã. 

Receba, portanto o meu abraço apertado, 

que representa o grande carinho que tenho por você... 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

 DATA: 01 DE JUNHO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro online:  

8h às 8h50 

Sala do G4A – Prós Camila, Danielle, Ananda 



14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Camila, Lorena, João 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra M  

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 
 

 Mostrar o vídeo piquerruchos letra M https://www.youtube.com/watch?v=H-

lfAZGpPtQ.  

 Pedir que faça a letra M com o auxílio da caixa de areia ou farinha. Em seguida indagar 

a criança: Você conhecesse um animal que adora bananas e gosta de pular de galho em 

galho? Conversar que vamos aprender uma parlenda do macaco. 

  Mostrar a parlenda O Macaco Foi à Feira - Hélio Ziskind 

https://www.youtube.com/watch?v=y_CDZ88luOM 

 Selecionar 3 imagens com a letra M para colar no caderno como banco de dados. 

 Ao final apresentar a música https://www.youtube.com/watch?v=cK0cL3_bdpM Xuxa 

letra M. 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Cada macaco na sua banana". 

 

OBJETIVO: Estabelecer noções básicas de conceitos matemáticos. Relacionar números 

às suas respectivas quantidades. 

 

 Para iniciar é preciso confeccionar algumas bananas de papel ou utilizar bananas de 

sua fruteira.  

 Escrever um número de 1 a 10 atrás de cada banana.  

 Desenvolvimento da brincadeira: a criança será o macaquinho, terá que pegar um uma 

banana e identificar o número que estará atrás dela.  

 Ela deverá pegar objetos em casa que representem o número solicitado. 

 Para a brincadeira ficar mais divertida, improvise orelhas de macaco e peça que imite 

o macaco ao procurar os objetos pela casa. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=H-lfAZGpPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=y_CDZ88luOM
https://www.youtube.com/watch?v=cK0cL3_bdpM


English time:  

Good Morning 

Hoje, vamos assistir ao vídeo da Teacher Nati contando uma história com nossos amigos 

Polly, Mike e Gina e explicando como realizar a tarefa da página 20. 

https://youtu.be/PywVhO43QIo  

 

Teatro: 

Cara de quê? 
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI 

 

Hoje é o dia da nossa festinha! OBA!!! E dando continuidade à nossa animação e nossas 

brincadeiras, na vídeo-aulinha de hoje vamos brincar e dançar de CARA DE QUÊ? – uma 

música do Grupo Coração Palpita que Pró Cami adaptou para vocês! Vamos assistir ao vídeo 

e embarcar neste mundo das expressões!? Agora, neste momento, por exemplo, você está 

com CARA DE QUÊ??? Hahaha!!! Vamos nessa! Dá lá o play e vamos nos divertir! 

 

 

https://youtu.be/PywVhO43QIo
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI

