
 
  

 

 

  

 

  

 

 

 

Meus amores, 

Estou muito feliz com o esforço e a dedicação de vocês. Nunca esqueçam que podem 

contar comigo para qualquer ajuda que precisarem. Vamos em frente, alunos! 

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 26 DE NOVEMBRO 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: Matemática 
 

ATIVIDADE: Sistema monetário  

 

OBJETIVO: Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 

(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 

Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência.  

 

 Pergunte ao grupo quem sabe como surgiu o dinheiro? Apresente o vídeo 

da história do dinheiro https://www.youtube.com/watch?v=BwLZl1nanqM 

 Peça às crianças que destaquem as cédulas que estão no final do livro. 

 Pergunte a elas se as conhecem, para que servem, que notas são aquelas, 

se conseguem saber o valor de cada uma, etc. Mostre os detalhes, as 

imagens e os números contidos nas cédulas. 

 Mostre como são parecidas com as cédulas verdadeiras e explique que 

representarão as notas reais nas situações de compra e venda. Faça 

alguns desafios para as crianças. Por exemplo, como poderão fazer se 

precisarem pagar algo que custe 2, 4, 3, 6 reais, etc. Pegue determinada 

quantidade de notas e peça às crianças que as somem e digam quantos 

reais há no total.  

 Proponha que brinquem de mercadinho em casa  com a família. 

  Peça às crianças que observem a imagem representada na ficha 159 de 

atividade e a descrevam.  

 Em seguida, proponha que, coletivamente, contem a quantidade de 

pessoas da imagem. Peça-lhes que registrem o resultado na ficha de 

atividade.  

 Oriente-as a encontrar a placa com o valor do ingresso individual na 

imagem.  

 Represente-o na lousa juntamente com o número de pessoas. 

 Proponha que representem o valor do ingresso na lousa pictoricamente 

ou escrevendo o numeral 4 abaixo de cada pessoa representada. 

 Realizem a adição coletivamente para chegar ao resultado do valor total 

dos ingressos: R$ 32,00. 

 Depois oriente as crianças a separar a quantia total que será gasta com 

os ingressos.  

 Desafie-as, por meio de questões, a levantar hipóteses e a trocar ideias 

até que cheguem à separação adequada das cédulas e das moedas 

(possibilidades: cédulas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 2,00 ou cédulas de 

R$ 20,00, R$ 5,00, R$ 2,00 e cinco moedas de R$ 1,00). 

https://www.youtube.com/watch?v=BwLZl1nanqM


 Na ficha 159 reproduza a situação: cinco crianças, cinco notas de R$ 

20,00, cinco notas de R$ 2,00 e 10 moedas de R$ 1,00. Faça a 

distribuição igualitária, conte o valor que cada criança possui (R$ 24,00) 

e anote na lousa. Proponha às crianças que anotem abaixo de cada criança 

da imagem da ficha o valor recebido por cada uma delas. 

 

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  

Pôr a canção  Weater song (https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA), ver os 

tipos de clima/tempo que vemos durante os dias. 

A teacher Ananda fez uma apresentação muito legal sobre o Thanksgivin, a história desse 

feriado, como é comemorado e suas tradições. Vamos assistir e conhecer tudo sobre o 

Thanksgiving.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA

