
 
 

 

Queridos alunos, 

Quando estudamos, aprendemos a ser pessoas melhores para nós 

mesmos e para os outros! 

Esperamos vocês nas nossas salinhas online! 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

----------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4 

DATA: 04 DE MARÇO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o 

e-mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Sala do G4A 

8h00 às 9h20 – Prós Ríviam e Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Lorena e Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 

 

 



Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Recortando e contando 

 

OBJETIVO: Relacionar Com revistas e tesoura, pedir que a criança corte a imagem 

que quiser números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência. 
 

e cole no caderno de desenho. 

 Quando finalizar, a criança contará quantas imagens cortou e escreverá na 

atividade. 

 Apresentar o vídeo números gugudada https://www.youtube.com/watch?v=Zi-

cEMm3m9g  

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Números 

 

OBJETIVO: Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

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

suportes. 

 Mostrar fichas numéricas até 10 e propor ordenar. Depois lançar um desafio para a 

criança com um jogo: Cubra e descubra (situações problemas) e lançar o desafio: - 

Qual o número escondido? As crianças devem descobrir coletivamente. 

 Brincadeira: Sorteio dos números – A professora (caso a criança não assista a aula, 

um adulto poderá ajuda-la) irá sortear um número e a criança deverá grafá-las no 

caderno de desenho. 

 

English time: 9h às  9h20 - 15h às 15h20 –  

 

Thursday, March 04, 2021 

Good Morning! 

How are you today? 

Hoje vamos abrir o nosso livro na página 11. Temos um pencil case vazio.  

Vamos terminar de colorir da forma que quiser. Pode seguir as mesmas cores ou usar 

cores diferentes. Fazer desenhos, colar adesivos. Use a sua criatividade! 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi-cEMm3m9g
https://www.youtube.com/watch?v=Zi-cEMm3m9g


OFICINA: 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/connectpieces_fingers_num

bers.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/in

dex.htm  
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