
  
                           

Queridos alunos, 

Ter você conosco é maravilhoso. Seu sorriso faz o nosso dia mais 

alegre e mais gostoso. 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 05 DE ABRIL DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com oe-mail 

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

Sala do G4A 

8h00 às 9h20 – Prós Camila, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 

Área do Conhecimento: Artes/Matemática/Linguagem 

 

ATIVIDADE: Comparação 
 
OBJETIVO: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades. 

 Conversem sobre brincadeiras com bola. Pergunte quais brincadeiras as crianças 

conhecem, cite algumas, ensinando as que forem desconhecidas. 



 Comente sobre o formato da bola e mencione outros objetos com essa forma: bolhas 

de sabão, laranjas, bolas de Natal, pesos de papel, itens de decoração, sabonetes, 

etc. 

 Pergunte às crianças como elas acham que se escreve a palavra BOLA e, com base no 

que elas disserem, chegue à forma convencional, escrevendo a palavra. 

 Peça às crianças que observem a ficha de atividade 17, em especial a palavra BOLA 

representada na ficha. 

 Escreva a palavra e trabalhe as letras e as sílabas, como orientado anteriormente. 

Peça às crianças que passem o dedo sobre as letras da palavra e, depois, que as 

pintem com o dedo molhado em tinta guache na cor preferida delas. 

 Pergunte qual caixa tem mais e qual tem menos, observem as caixas ilustradas e 

contem quantas bolas há em cada uma delas.  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Sociedade 

ATIVIDADE: Letra E 

 

OBJETIVOS: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

 Mostrar o vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=BkAO-lyzLdE da letra E 

 Conversar sobre a cantiga de hoje que tem um animal 

grandão, pesadão e com uma enorme tromba. Mostra a 

cantiga do elefante: 

www.youtube.com/watch?v=8Y58nBsLt2M 

 Perguntar com que letra começa a palavra elefante. 

Solicitar que construam a letra E com palitos de picolé ou 

tiras de papel. 

 No caderno de desenho, escrever 3 palavras com a letra E. 

 Agora, vamos fazer um elefante carimbando a mão no caderno de desenho?  

 

Teatro: 8h40 às 9h – 14h40 às 15h -Ver aula no Classroom 

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

Good Morning! 

How was your Easter? 

http://www.youtube.com/watch?v=8Y58nBsLt2M


Hoje vamos relembrar o alfabeto. 

Vamos começar assistindo ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

E hoje vamos ver a letra I. Vamos assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=mPlrmupZOvI e depois vamos fazer um desenho 

que comece com a letra I. 

 

OFICINA: Fazer um bilboquê. Ver orientação no livro prosinha, ficha 18. 

PARA QUINTA FEIRA - Que tal agora fazer um sanduiche com um adulto em sua 

casa? Grave um vídeo fazendo seu sanduiche e manda para sua pró mostrar aos seus 

colegas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE
https://www.youtube.com/watch?v=mPlrmupZOvI

