
  
                           

Queridos alunos, 

Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente 

acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser 

humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes 

considerado impossível, se torna realidade. 
Albert Einstein 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 16 DE MARÇO DE 2021 – TERÇA-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 Daniel, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Daniel, Lorena, Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Minha idade 

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/


OBJETIVO: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 
 

 Pergunte a criança quantos anos ela tem, estimulando-a a representar com os 

dedos a respectiva quantidade. Conte e confirme se a quantidade de dedos 

mostrada está correta. 

 Em um segundo momento, peça à criança que pegue o livro e abra na ficha 7, 

depois, escolha uma cor de giz de cera, que observe a mão representada na 

ficha e que pinte a quantidade de dedos correspondente à idade dela. 

 Em seguida, oriente a criança a circular o bolo cujo número de velas 

corresponde à idade delas. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem/Artes 

ATIVIDADE: Poesia “As borboletas” 

 

OBJETIVO: Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. 
 

 Você conhece a poesia “As borboletas” de Vinícius de Moraes? 

 Assista ao vídeo https://youtu.be/QiBn-rfI-wg 

 Agora, um adulto vai ler com você e você deverá desenhar as borboletas com as 

cores que diz na poesia no seu caderno de desenho. Capriche e depois manda 

para o classroom. 

 Quantas borboletas você desenhou? Coloca o número no caderno de desenho. 
 

Brancas 

Azuis 

Amarelas 

E pretas 

Brincam 

Na luz 

As belas 

Borboletas. 

 

Borboletas brancas 

São alegres e francas. 

 

Borboletas azuis 

https://youtu.be/QiBn-rfI-wg


Gostam muito de luz. 

 

As amarelinhas 

São tão bonitinhas! 

 

E as pretas, então… 

Oh, que escuridão! 
 

OFICINA: Vamos perfurar? 

 Para esta atividade vamos precisar de uma bandeja de isopor (aquelas que vem com 

frutas, queijo ou presunto nos mercados), caneta ou hidrocor permanente e um 

lápis com a ponta fina. 
 Agora, a criança irá escrever seu nome na bandeja com uma caneta ou hidrocor 

permanente. 
 Após escrever, com o lápis, a criança irá fazer furos em cima de cada letrinha do 

seu nome. 
 

Educação Física: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

OBJETIVO: 
 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a 

construir novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 
  

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 

- balde; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

- folhas de papel (ofício, caderno ou jornal); 

- hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento 
 

- Aquecimento: 

 Corrida parada no lugar (30`) 

 Pulinhos no lugar (30`) 
 



- Atividades: 
 

 Colocaremos as colheres uma do lado da outra em cima da mesa ou de alguma 

superfície mais alta e teremos que fazer o transporte das bolinhas de meia, sem 

deixar cair, passando por todas as meias; 

 Usando uma folha de papel, teremos que levar uma bolinha de cada vez até o 

balde, sem deixar a bolinha cair; 

 Numa folha de papel, faremos três círculos com os números 1, 2 e 3 escritos 

neles. Iremos picotar uma outra folha em vários pedacinhos e teremos que, 

usando a força da inspiração pela boca, colocar os pedacinhos de papel dentro 

dos círculos respeitando a suas quantidades. 

 

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

Hello! 

How are you today? Vamos começar nosso dia dançando? 

https://www.youtube.com/watch?v=QA48wTGbU7A 

Well Done!!  

Agora vamos abrir o livro na página 16 e junto com a Teacher vamos fazer a 

atividade colorindo as partes do corpo do nosso monstrinho com as cores que a 

teacher pedir. 

 

 
 


