
  
                           

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: 08 DE ABRIL 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/Linguagem 

ATIVIDADE: Receita 

 

OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão. 
 

 Assistir ao vídeo do sanduíche da Dona Maricota: 

    https://www.youtube.com/watch?v=ITKHzlTff7E 

https://www.youtube.com/watch?v=ITKHzlTff7E


 Você gravou o vídeo fazendo seu sanduiche? A pró vai mostrar para seus colegas. 

 Vamos abrir o livro prosinha na ficha 21. 

 Registrar a sua receita favorita na ficha 21 do livro. 

 Peça ajuda de um adulto para escrever e você irá desenhar os ingredientes. Não se 

esqueça de contar quantos ingredientes vamos precisar e registrar! 

 Boa diversão! 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Alfabeto 

 

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

de palavras e textos, por meio de escrita. 

 

 Assistir ao vídeo da Turma da Mônica cantando as letras do alfabeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=sGMv8DhqOhk 

 Vamos procurar em revistas as letras do alfabeto e colar na ordem no seu caderno 

de desenho. (Quem não tiver revista, pode imprimir o alfabeto ou escrever em 

pedaços de papel para a criança colar na ordem.) 

 

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

 

Hoje, vamos abrir nosso livro na página 22. Vamos fazer o nosso Family project! 

Materiais: 

Palito de picolé 

Cola 

Papel 

Lápis de cor 

Hidrocor 

Lápis de cera. 

 

 


