
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Querida criança, 

Que bom que podemos estar juntinho, mesmo por aulas online. Continuem 

fazendo suas tarefas com atenção e capricho pois, você é uma criança 

incrível. Espero que continue evoluindo e mostrando para todos a sua luz. 

Seja sempre gentil com as pessoas, aprenda algo novo todos os dias e 

saiba valorizar todos os que estão ao seu redor. 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos!                                       Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 26 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: Igual/Diferente 

 

OBJETIVO: Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 

diferenças. 

 
 Você conhece alguns símbolos que aparecem por aí? 

 Veja o slide dos símbolos e descubra se conhece algum. 

 Agora, observe as imagens da ficha de atividade 36. Você conhece estes símbolos? 

 Leia o enunciado proposto, discuta com as crianças as possibilidades de resposta e 

oriente-as a colorir a imagem adequada. Depois, permita que as crianças digam o que 

esses símbolos significam, por que escolheram e pintaram determinada porta, etc. É 

importante que compreendam a importância dos símbolos em espaços de convivência. 

 Fazer a atividade da ficha 36 

Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem 

ATIVIDADE: Jogo da memória de letras 

OBJETIVO: Desenvolver atenção, memória, oralidade e integração. 

 

 Vamos brincar de jogo da memória? Fique atento para descobrir onde estão as letras 

iguais. Vamos lá! 

 

Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

 
OBJETIVO 

Manusear objetos com sons de timbre agudo. 

 

METODOLOGIA 

O professor solicitará no dia anterior que as crianças separem objetos que tenham som 

fino, até 03 objetos. Junto com a turma o professor classificará os sons de acordo com 

a percepção das crianças, depois proporá acompanhamento com os sons trabalhados. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/o2O0M1nPM0U - Início da aula. 

 

Dancing Boar 

Vamos assistir um desenho e ouvir uma música muito legal? 

 

https://youtu.be/5Jm5HRmRuik -  Final da aula. 

Impatient Ponies 

https://youtu.be/o2O0M1nPM0U
https://youtu.be/5Jm5HRmRuik


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

Good Morning 

 

Ontem vimos uma música com alguns vegetais, certo? 

 

Hoje vamos ver algumas frutas. https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 

 

Agora vamos desenhar nossa fruta preferida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE

