
 

 
 

 

 

 

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: 15 DE JULHO DE 2020 – QUARTA-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 Roberto, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Roberto, Lorena, João 

 

Área do Conhecimento: Linguagem\Matemática 
 

ATIVIDADE: Contando os contos clássicos 

 



OBJETIVO: Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores 

conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

 

 Será que você conhece os contos clássicos? Vamos conferir? 

 Apresente o slide com alguns Contos Clássicos. 

 Depois, leia para as crianças o título dos contos clássicos da ficha 96. Pergunte-

lhes quais conhecem e oriente-as a marcá-los. 

 Proponha-lhes que falem sobre as histórias que conhecem, que partes sabem 

contar, o que acontece, de que parte gostam mais, etc. 

 Explore as características dos personagens, as falas, o enredo de cada conto. 

 Depois, oriente-as a contar quantos contos marcaram e a pintar o número 

correspondente no quadrinho. 

 Agora, vamos brincar de jogos da memória de contos de fadas? Quero só ver como 

está sua memória. Será que vai conseguir completar? Vamos lá! - 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-contos-de-

fadas 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Contagem" 

 

OBJETIVO: Relacionar números a suas quantidades. 

 

 Vamos nos divertir contando! Você só pode pular na quantidade de folhas indicada 

pelo número. Se concentre na contagem e vamos lá! Acesse o jogo online 

 https://www.cokitos.pt/pintos-saltadores-contar-ate-10/play/ e não se esqueça de 

permitir o Adobe flash para jogar. 

 

 

Música: 

Objetivo: Timbre (qualidade/tipo) 

A voz como instrumento musical. 

Apreciar peça onde a voz é levada ao seu ápice técnico e limite de 

extensão. Acesse o link. 

https://youtu.be/rxGy83aipbY  (A Rainha da noite) 

Da obra de Mozart - A Flauta Mágica  

 

 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-contos-de-fadas
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-contos-de-fadas
https://www.cokitos.pt/pintos-saltadores-contar-ate-10/play/
https://youtu.be/rxGy83aipbY


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. 

Logo em seguida por o vídeo do teacher João limpando o seu “bedroom”. Saber o que ele 

usa para fazer essa limpeza. Saber se na casa das crianças é a mesma coisa.  

 

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

