
 

 
 

 

 

 

Meus amores,  

Estamos morrendo de saudades, mas, com nossas aulas virtuais podemos nos 

sentir pertinho enquanto tudo isso não passa. 

Preparamos atividades com muito carinho para que vocês, além de aprender, 

possam se divertir. 

 

Um beijo grande! 

Pró Dani e Pró Lore 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4 

DATA: 13 DE JULHO 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 R  

 



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

 Apresentar o vídeo pequerruchos letra R. 

 https://www.youtube.com/watch?v=A84io5MYlXw. 

 Fazer o traçado da letra R no saquinho de areia. 

 Pesquisar, em revistas, 3 coisas que comecem com a letra R, cole-as e depois, 

escreva a palavrinha do seu jeito em cada objeto. 

 Ao final, apresentar a música Xuxa letra R. 

https://www.youtube.com/watch?v=7bsWxVDK2Rk 

 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Qual é o número?" 

 

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

o depois e o entre em uma sequência. 

 

 Brinque de “Qual é o número?”. 

 Escolha um número de 1 a 20 e você dará dicas para a criança tentar acertar o número 

que escolheu. 

 Conforme as tentativas, dê dicas, usando “maior que”, “menor que”, 

“entre”, “depois”, “antes”, etc. 

 Faça esse tipo de brincadeira várias vezes nos dias que se seguem e, quando a criança 

estiver mais autônoma, você pode sugerir que ela mesma sorteie um número. 
 Agora, vamos brincar de sequência numérica? 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portugues

e&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm 

 
 

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  

Por a canção (https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y) e logo em seguida 

assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “House” de origami. 

https://www.youtube.com/watch?v=A84io5MYlXw
https://www.youtube.com/watch?v=7bsWxVDK2Rk
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y


Material: 

Uma folha de papel A4 

Tesoura 

Giz de cera, lápis de cor e hidrocor. 

 

Teatro: 

Olá Meus Amores!  Hoje nós faremos em nossa vídeo-aula uma prática de Yoga!  

Acesse o link - https://youtu.be/QjIsnoArqzU 

 

Yoga significa união, conexão. 

Os ensinamentos do Yoga existem há mais de dois mil anos. A prática ensina a união do 

corpo, nas mais diversas partes da vida do ser humano, em equilíbrio com a mente.  Além 

disso, também instrui a ter mais respeito com o próximo e harmonia, seja nas ações, 

pensamentos e palavras.  A prática do Yoga traz muitos benefícios nós!  

E hoje faremos alguns asanas (posturas) inspirados em bichos! Quais serão eles? Vamos 

descobrir? 

 

https://youtu.be/QjIsnoArqzU

