
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meus amores,  

Espero que gostem das atividades que preparamos para vocês. Estou na torcida 

para que, em breve, possamos estar brincando e sorrindo juntos. Enquanto 

isso... espero vocês todos os dias para nossos encontros online que enchem 

nossos dias de alegria. 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos!             Pró Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 19 DE MAIO 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: Contagem\ conceitos matemáticos. 

 

OBJETIVO: Estabelecer noções básicas de conceitos matemáticos. Relacionar 

números às suas respectivas quantidades. 

  
 Explore a imagem representada na ficha 58 de atividade com a criança: o que 

compõe o ambiente, como os objetos e as roupas estão organizados, etc. 

 Questione-as a respeito da cor de algumas peças de roupa que estão no armário 

da imagem e peça que encontre as mesmas cores em objetos da casa. 

 Retome a conversa sobre a posição e a localização dos objetos: em cima, embaixo, 

no meio, ao lado. 

 Peça que encontre e circule os objetos que estão guardados em lugar inadequado 

(maçã, talheres, copo de plástico, balde de pipoca) e oriente a circulá-los. 

 Proponha que conte a quantidade de camisetas, calças e bonés que aparecem na 

imagem e que escreva os números nos quadrinhos, como soube. 

 Agora vamos jogar?  

http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Cada macaco na sua banana". 

OBJETIVO: Estabelecer noções básicas de conceitos matemáticos. Relacionar 

números às suas respectivas quantidades. 

 

 Para iniciar é preciso confeccionar algumas bananas de papel ou utilizar bananas de 

sua fruteira.  

 Escrever um número de 1 a 10 atrás de cada banana.  

 Desenvolvimento da brincadeira: a criança será o macaquinho, terá que pegar um 

uma banana e identificar o número que estará atrás dela.  

 Ela deverá pegar objetos em casa que representem o número solicitado. 

 Para a brincadeira ficar mais divertida, improvise orelhas de macaco e peça que 

imite o macaco ao procurar os objetos pela casa. 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/euSeiContar/?deviceType=computer


Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 

OBJETIVO 

Identificar o timbre do som de vários objetos e instrumentos. 

 

METODOLOGIA 

Será apresentado para crianças vários sons de objetos e instrumentos, em seguida a 

turma irá identificar e classificar estes sons descobertos. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/r7gLlIv4ito 

Vamos assistir um desenho e ouvir uma música muito legal? 

 

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

 

Hoje vamos montar a nossa jungle com os animals que fizemos ontem! 
 

 

https://youtu.be/r7gLlIv4ito

