
 

 

 

 
 

                           

Queridos alunos, 

Não tentem ser melhores do que 

ninguém, mas sim melhores do que 

já são! 

Esperamos vocês nas nossas 

salinhas online! 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 11 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: Contando e numerando 

 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma sequência. 
 

 Você já viu uma centopeia? O corpo dela é composto por vários “anéis” 

interligados; 

 Agora, vamos fazer uma centopeia diferente, cheia de bolas para 

contar e aprender os numerais? 

 Veja o vídeo da Pró Ríviam (acesse o link) 

https://drive.google.com/file/d/16P_gp7yIgDenVpVyB_1HvNxXlNkFGeiI/view 

 

 A criança fará 11 bolas no papel usando hidrocor como no vídeo, irá desenhar a carinha e 

antenas da centopeia.  

 Faça dez bolinhas de massinha ou papel amassado. 

 A pró irá sortear um número e a criança irá colocar a quantidade indicada usando massinha ou 

papel amassado. 

 Vamos fazer várias rodadas da brincadeira, variando os números. 

 Depois, registrar os números em cada bolinha da centopeia. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letras do Alfabeto 

 

OBJETIVO: Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 

 

 Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI 

 Após assistir o vídeo da música do alfabeto,  perguntar o nome da letra inicial 

de cada aluno e pedir que façam associações com os nomes dos personagens 

vistos no vídeo. 

 A criança fará a primeira letra do seu nome no caderno de desenho 

 Explique para a criança que as letras do alfabeto são usadas para escrever os 

nomes de tudo o que vemos, inclusive os nomes das pessoas. 

 Em seguida peça que mostre a letra que escreveu e pergunte qual personagem 

que viu no vídeo que tem a mesma letra de seu nome. Depois, irá desenhar este 

personagem. 

 

https://drive.google.com/file/d/16P_gp7yIgDenVpVyB_1HvNxXlNkFGeiI/view
https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI


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

 
Thursday, March 11th, 2021 

Good Morning! 

How are you today? 

Hoje vamos abrir nosso livro na página  15 e revisar School Supplies. 

A Teacher vai dizer a cor e o material para você pintar as bolinhas ok. 

Agora vamos descontrair e assistir mais uma história de Steve and Maggie.  

https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA 

 

 

OFICINA: http://www.escolagames.com.br/jogos/alfabetoSabao/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA
http://www.escolagames.com.br/jogos/alfabetoSabao/

