
  
                           

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: 07 DE ABRIL DE 2021 – QUARTA-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 Roberto, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Comparação 

 

OBJETIVO: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

 Vamos jogar o jogo de igual e diferente 

https://www.tinytap.it/activities/g2blu/play/igual-ou-diferente 

 Abra o slide e descubra quem é o intruso em cada grupo! Atenção! 

https://www.tinytap.it/activities/g2blu/play/igual-ou-diferente


 Agora, vamos abrir o livro na ficha 20. 

 Questione-as sobre o que há de diferente em cada conjunto e oriente-as a justificar 

as respostas. Esse é um momento propício para o trabalho com a organização do 

pensamento da criança e a construção de sua capacidade argumentativa. 

 Retome os elementos de cada quadro e peça às crianças que circulem o elemento que 

não faz parte do grupo. 

Área do Conhecimento: Linguagem/Arte 

ATIVIDADE: Primeira letra  

 

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

de palavras e textos, por meio de escrita. 

 

 Vamos olhar o slide que sua pró preparou para você e descubra com que letra inicia 

os objetos. Atenção! 

 Agora, sua professora irá mostrar alguns objetos e você vai dizer com que letra 

inicia. Vai desenhar no caderno de desenho e colocar a letra ao lado. Capriche! 

 

Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 
 

OBJETIVO 

Identificar instrumentos agudos e graves. 

 

METODOLOGIA 

Através de pequenas audições de peças musicais, as crianças serão levadas a distinguir 

instrumentos agudos e graves, onde inicialmente eram sons finos e grossos. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY 

 

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

Good Morning 

O tema desta unidade é família, já aprendemos como se chama cada parente nosso, 

agora vamos construir uma família? Use a sua imaginação, a família pode ser de super 

heróis, de algum cartoon que você gosta ou algum filme. Monte sua família e escreva 

quem é cada integrante!   

 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY

