
  
                           

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: 06 DE ABRIL 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/ Linguagem 

ATIVIDADE: Cores 

OBJETIVO: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Assistir ao vídeo da música Coloridos de palavra Cantada 

https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo 

https://www.youtube.com/watch?v=x8VNNyobJRo


 Fazer a leitura Vida colorida do livro ficha 19.  

 Perguntar a criança qual a sua cor preferida.  

 Pintar a camisa com a cor preferida.  

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Contagem 

 

OBJETIVO: (EI03ET07) 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 feita de 

gominhos, então, que tal fazermos várias centopeias com 

gominhos de carimbo de dedos?  

 No caderno de desenho você fará 10 centopéias começando 

pelo número 1 que terá, além da cabeça, um gominho 

carimbado com seu dedo. Depois, o numero 2, que além da 

cabeça, terá dois carimbos e assim sucessivamente até 

chegar na centopeia de número 10. 

 Brincar de fazer contagem: http://www.escolagames.com.br/jogos/zooLouco/ 

 

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: 

- Não será necessário o uso de materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

 Faremos um alongamento no corpo todo como aprendemos nas aulas passadas. 

 

- Atividades: 

  Iremos realizar um “Funcional Kids“. 

Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e 

outros aspectos do desenvolvimento infantil. 



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

Good Morning 

Vamos assistir a história dos Sandwiches com os nossos amigos Gina, Leo, Mike and Plly 

e depois fazer a atividade do livro página 20. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ9tYQClJSc 

 


