
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 27 DE MAIO 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 Camila, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 

 



Área do Conhecimento: Matemática/Artes 

ATIVIDADE: Construindo um dado 
 

OBJETIVO: Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes 

suportes. 
 

 Vamos construir um dado com rolo de papel higiênico vazio? 

 Assista o vídeo e aprenda a fazer um dado com pró Lore           

   https://youtu.be/vdI9YrObWSw 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

 
ATIVIDADE: Lero-lero, limão zero 

 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência. 

 Na ficha 38, pinte a árvore com capricho. 

 O jogo é jogado da seguinte forma: destaque os limões do final do livro, espalhe os 

limões sobre a árvore. Cada jogador, na sua vez, joga o dado. O jogador deverá 

colher os limões de sua árvore conforme o número representado no dado e guardá-

los em seu recipiente. O jogo termina quando acabarem os limões a serem colhidos do 

limoeiro. Ganha quem tiver colhido mais limões. 

 

TEATRO 

Finalizando o nosso Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje é o dia da nossa apresentação, do nosso 

“Festival de Haikais”! 

Oba! Eu também escolhi um haikai e preparei tudinho para apresentar para vocês! Estou 

toda arrumadinha e com meu textinho poético memorizado! E querem saber? Não vejo a 

hora de ver a apresentação de cada um! 

Beijinhos! 

Pró Cami! 

 



INGLÊS: 

Good Morning 

Hoje vamos abrir nosso livro. 

Vamos fazer as páginas 40 e 41 com a Teacher. 

 

 

 


