
 
  

 

 

 

 

 

 

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: 10 DE DEZEMBRO 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: Sequencia Numérica 

 

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

o depois e o entre em uma sequência. 

 Conte até 20. Trabalhe com a criança o que vem antes, o que vem depois e o entre 

em uma sequência numérica. 

 Converse com a criança e mostre imagens sobre a Copa do Mundo e sua história, 

as mascotes, os uniformes, os times, as torcidas, as bandeiras, os jogadores mais 

famosos, etc. Comente que a Copa do Mundo é um campeonato que acontece de 

quatro em quatro anos. 

 Fale sobre os números indicados nas camisas dos jogadores e convide a criança a 

escrever no caderno de desenho a sequência numérica 1 à 20. Depois, leia a 

sequência e oriente-as a “cantar” os números batendo palmas. Comece a contagem 

 e bata palmas nos números 3, 6, 9, etc. Faça o mesmo com outros intervalos, com 

a participação da criança. 

 Em seguida, apresente a sequência numérica da ficha 169 e diga que nela há um 

segredo: para descobrirem os números que faltam, elas deverão fazer a contagem 

e bater palmas em intervalos de quatro em quatro. 

 Agora, que tal brincar de colocar os números até 20 na sequencia correta? 

https://educajogos.com.br/jogos-educativos/matematica/contar-

corretamente-os-numeros/ 

 

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.  

Christmas is coming!!! Por a canção Santa is coming to town 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s) . 

 O Natal está chegando e o clima natalino já começou a tomar conta dos teachers, então 

vamos assistir a teacher Ananda ensinando a fazer um delicioso e lindo doce de Natal.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s

