
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Meus queridos alunos, 

 Vem chegando a estação 

De todas, a mais charmosa, 

Traz o perfume das flores, 

Traz belezas como a rosa, 

Deixa tudo mais bonito, 

E nossas manhãs mais cheirosas 

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4 

DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2020 – QUINTA-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:  

9h30 às 10h20 

Sala do G4A – Prós Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, João 



Área do Conhecimento: Linguagem \ Matemática 
 

ATIVIDADE: Vogais  

 

OBJETIVO: Perceber a utilização das vogais na construção das palavras.  

 Relembrar as letras do alfabeto através da música 

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

 Destacar que vamos falar somente de algumas letrinhas que são chamadas de vogais. 

Apresentar a música https://www.youtube.com/watch?v=UBDZyAuFjDY 

 Solicitar que façam as vogais no caderno de desenho utilizando tiras de revista ou 

papel colorido. Explicar como podemos fazer o O e o U com as tiras de papel. 

  Agora vamos jogar! http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/ 

 

Área do Conhecimento: Matemática 
 

ATIVIDADE: Contagem e sequência numérica. 

OBJETIVO: Realizar a contagem de elementos e sequência numérica até 12. 

  
 Pergunte às crianças o que elas costumam comer nos aniversários, quem faz os 

alimentos nessas festas, que tipo de alimento é servido, etc.  

 Converse sobre alimentação saudável para os cuidados com o próprio corpo.  

Aproveite para explicar a importância do consumo de alimentos saudáveis.  

 Apresente os números de 1 a 12 com a ajuda das crianças na sequência oral, dizendo 

que número vem depois de outro.  

 Leia para as crianças a proposta da ficha 127 e explique que Sara e Vítor comeram 

alguns sanduíches na festa de aniversário. 

 Peça a elas que contem quantos sanduíches há na bandeja de Sara e quantos há na 

bandeja de Vítor e, depois, que registrem as quantidades. Pergunte quantos 

sanduíches as crianças comeram no total.  

 Para a segunda atividade, o liga-pontos, escreva a sequência de 1 a 12 em uma folha 

de papel e diga que ela servirá de dica para saberem como são os números e sua 

ordem.  

 Peça que descubram onde está o número 1 e, coletivamente, vão traçando e unindo, 

na sequência numérica, os pontos. 

 Ao final, propor que pintem a figura que apareceu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEaERQlOiAY
https://www.youtube.com/watch?v=UBDZyAuFjDY
http://www.escolagames.com.br/jogos/ursinhoaeiou/


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  Alphabet occupations (https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw), ver 

as profissões em Inglês.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 56, vamos circular a figura que não faz 

parte da sequência. Saber das crianças se elas conhecem as profissões de seus familiares. 

Falar como é em Inglês essa profissões. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw

