
 
 

 

 

 

 

Meus queridos alunos,  

Está semana vamos falar de uma pessoa forte, guerreira, repleta de 

sabedoria. O Papai! Ter um pai é ter seu melhor amigo sempre por 

perto! É saber a quem recorrer quando se está em apuros, a quem 

abraçar quando as coisas não parecem melhorar. Comemore o Dia dos 

Pais e não se esqueça de enchê-lo de beijinhos!  

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 06 DE AGOSTO 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/ Matemática 

ATIVIDADE: Letra U  

 

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

números suas quantidades. 
 

 Apresentar o vídeo pequerruchos letra U 

 https://www.youtube.com/watch?v=edu7xwigQE8 

 Pedir que faça a letra U em uma folha de papel e com o auxílio de um carrinho de 

brinquedo percorrer o trajeto da letra.  

 Apresentar a poesia da letra U escrita em letra bastão.  

Está na uva, na uvaina, 

Na urtiga e no umbu. 

Está na unha do ursinho 

E também na urutu 

Uma vez ela ficou 

Com a Tuca e o Bidu 

Mas gostou e quis ficar 

Duas vezes no Bugu 

 Explicar o significado de algumas palavras que aparecem no texto. 

 Circular todas as letras U que aparecem no texto. 

 Realizar a contagem de quantas letras U encontrou no texto. 

 Perguntar a criança que outras palavras podemos escrever com a letra U.  

 Selecionar 3 palavras com a Letra U e pedir que escreva o nome.  

 Ao final apresentar a música https://www.youtube.com/watch?v=KCjftunual8- 

Xuxa letra U. 

 Vamos contar? Acesse o jogo https://www.cokitos.pt/contar-objetos-ate-

10/play/ 

 

AMANHÃ VOCÊ SERÁ PAPAI POR UM DIA! VISTA ALGUMA PEÇA DE 

ROUPA E ACESSÓRIOS DO PAPAI E ASSISTA À AULA. 
 

 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=edu7xwigQE8
https://www.youtube.com/watch?v=KCjftunual8-%20Xuxa%20letra%20U
https://www.youtube.com/watch?v=KCjftunual8-%20Xuxa%20letra%20U
https://www.cokitos.pt/contar-objetos-ate-10/play/
https://www.cokitos.pt/contar-objetos-ate-10/play/
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


POr a canção (https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4), ver alguns animais da 

selva, que tem na canção.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 37, desenhe a happy face (carinha feliz) 

na imagem em que o garotinho está sendo criativo e uma sad face (carinha triste) na que 

o garotinho não está sendo criativo, pergunte qual a diferença entre as imagens e qual a 

razão dele está sendo criativo em uma e na outra não. 

 

Teatro: 

 

Voz – Máscara Facial 
(exercitando voz e músculos do rosto) 

 

Olá amores da minha vida, do meu jardim!!!!! 

Inha, inha, inha, Hoje nós temos o desafio de cantar uma musiquinha! 

Ão , ão, ão  e vamos fazer  sons e movimentos de montão! 

Ado, ado, ado, estão todos preparados? 

Ana, ana, ana podem dar o play no vídeo que está bem bacana! 

Ão, ão, ão, BOA DIVERSÃO! 

 
Acesse o link - https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU 
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