
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 02 DE JUNHO 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/Sociedade 

ATIVIDADE: Sala de aula 

 

OBJETIVO: Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

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

suportes 

 Mostre a imagem da ficha de atividade 68 às crianças, pergunte-lhes o que ela 

representa (sala de aula). Explore cores, formas e tamanho dos elementos da 

ilustração, e peça que observem o que há de semelhante e de diferente entre a 

ilustração e a sala de aula delas. 

 Peça que elas contem as mesas e as cadeiras da ilustração e representem com 

números ou pictoricamente, no campo indicado, a quantidade encontrada. 

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 e madeira, plástico e metal. 

 

METODOLOGIA 

O professor solicitará no dia anterior que as crianças separem objetos de madeira, 

plástico e metal. 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/jUep3sqe35o 

 

Vamos ouvir esta obra que iniciou o estilo de ópera na história? 

L’Orfeo - Claudio Monteverdi 

 

 

https://youtu.be/jUep3sqe35o


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

Good Morning 

 

Hoje vamos assistir ao vídeo de uma lagarta faminta. 

The very hungry caterpillar. 

Então, sente, relaxe e vamos curtir essa história muito famosa e deliciosa!! 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

