
 
  

 

 

 

 

 

 

Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a 

esperança. 

Beijinhos 

 Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 09 DE DEZEMBRO 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:  

9h30 às 10h20 

Sala do G4A – Prós Roberto, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Roberto, Lorena, João 

 

 



Área do Conhecimento: Artes/Matemática 

ATIVIDADE: Quantidade 

 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência. 

 Em conversa com a criança, explique que cada time tem 11 jogadores em campo. 

Peça-lhe que some dois times e pergunte quantos jogadores há no total. 

 Promova desafios matemáticos, apresentando situações aditivas e subtrativas; 

por exemplo, diga que um jogador foi expulso e pergunte quantos restaram em 

campo; inclua os jogadores do banco de reservas e pergunte quantos jogadores 

há no total; diga que a comissão técnica de determinado time tem três membros 

e pergunte quantas pessoas compõem o time se estiverem todos juntos. Se achar 

conveniente, use material concreto (tampas plásticas, lápis, blocos lógicos, etc.) 

para que realizem as operações. 

 Peça à criança que observe a imagem da ficha de atividade 168 e a descreva. 

 Proponha que conte, primeiramente, o número de jogadores titulares do time. 

Pergunte como se escreve o número 11 e, depois da resposta, peça a ela que 

escreva o número 11 no espaço determinado. 

 Prossiga da mesma maneira com o número de jogadores reservas e com o técnico. 

 Depois, peça que registre, como souber, o número 18 na ficha de atividade. 

 O adulto vai escrever a sequência numérica de 1 a 20 e pedir à criança que mostre 

os números que você “cantar”. Dê algumas dicas, por exemplo, o número X está 

entre o número Y e Z, ele se escreve com o algarismo tal, são dois algarismos 

repetidos, etc. 

 Agora, vamos brincar de contar com a Peppa Pig? 

https://www.cokitos.pt/aprenda-os-numeros-com-peppa/play/   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cokitos.pt/aprenda-os-numeros-com-peppa/play/


English time:  

Good Morning! 

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  Nature song (https://youtu.be/bi3nHgwxssc), ver que quando vamos para 

o interior vemos muito mais natureza do que na cidade. 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 77 observar as imagens e completar com uma 

happy or sad face de acordo com as atitudes das crianças nas imagens. Vamos falar sobre 

a natureza e de como é importante ter respeito e cuidado com ela?! 

 

Música: 

OBJETIVO 

Tocar junto com o professor. 

METODOLOGIA 

O professor toca como violão e convida as crianças para tocar junto acompanhando as batidas 

do violão. 

Para ouvir durante a semana: 

https://youtu.be/VnbVW8kx4c8 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/bi3nHgwxssc
https://youtu.be/VnbVW8kx4c8

