
 
 

 

 

 

 

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: 08 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: Ditado de imagens/Contagem 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. Relacionar 

números e quantidades. 

 Proponha à criança um ditado de imagens do slide em anexo.  

 No caderno de desenho faça linhas para o registro da criança. Proponha 

a ela que brinque de escrever o nome de elementos que aparecem no 

slide. Deixe que use sua hipótese de escrita e registre como souber ou 

conseguir.  

 Proponha à criança que realize a atividade da ficha 108 conjuntamente. 

Leia os comandos e peça a ela, primeiramente, que tente descobrir o que 

está escrito em cada linha.  

 Dê a dica de que são palavras do poema da ficha anterior. Ao colocar 

suas hipóteses, peça que as justifiquem e, dessa maneira, descubra, 

juntos, as palavras da ficha de atividade. 

 Pergunte à criança qual das palavras é maior ou menor.  

 Depois, peça que conte as letras e escreva a quantidade com números, 

da melhor forma que puderem.  

 Peça a criança que faça a segunda atividade. Solicite, primeiro, que 

aponte as imagens iguais de cada campo e, depois, que as circulem. 

 Vamos encontrar as figuras iguais? https://www.smartkids.com.br/jogos-

educativos/jogo-da-memoria-insetos  

 

 

AMANHÃ VOCÊ VAI PRECISAR DE PAPEL COLORIDO, HIDROCOR E TESOURA 

PARA FAZER UM CARTÃO PARA O PAPAI. 

 

Música: 

OBJETIVO: 

Acompanhar canções infantis junto como professor, usando as células rítmicas 

trabalhadas em sala de aula, para o 1o ano e G5, os educandos devem usar as figuras lidas 

decocheias e semicolcheias, os Grupos 2, 3 e 4 devem acompanhar por imitação. 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-insetos
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-insetos
https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s


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=GoSq-yZcJ-4), ver alguns animais da 

selva, que tem na canção.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 38, em uma folha de papel peça para o 

estudante desenhar os animais da selva de forma espaçada para que facilite na hora de 

cortar, em outra folha peça para que desenhe a selva, lembrar de por árvores, um rio e 

pedras, peça para que o estudante recorte os animais e cole na paisagem. 

 

Vocabulário: 

Crocodile (crocodilo) 

Snake (cobra) 

Tiger (tigre) 

Monkey (macaco) 

Elephant (elefante) 

Spider (aranha) 

Rhino (rinoceronte) 

River (rio) 

Tree (árvore) 

Stone (pedra) 

Obs: Não é necessário desenhar todos os animais.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

