
  

 
Querida criança, 

As melhores memórias que você vai ter são as que está criando 

agora enquanto ainda é criança. Aproveite muito! 

Beijinhos da Pró. 

Bons estudos! 

 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 09 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 

ATIVIDADE: Conceitos matemáticos 

 

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

diferenças. 
 

 Antes de começarmos nossa atividade vamos brincar um pouco? 

 Clique no link e vamos lá: 

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

 Agora que você já brincou com alguns conceitos matemáticos vamos abrir o 

livro na ficha 89 

 Oriente a criança a observar e a analisar a imagem da ficha de atividade. 

Comente a posição (vertical e horizontal) e a localização dos livros (embaixo, 

em cima, na prateleira abaixo de ou acima de) na ilustração. 

 Na nossa aula online a pró irá dar alguns comandos para que as crianças 

encontrem na estante o livro correspondente e faça a marcação na ilustração. 

 Livro fino, alaranjado e que tem nele escrito o número 7. 

 Livro grosso, cinza e que tem nele escrito o número 1. 

 Livro grosso, verde e que tem nele escrito o número 5. 

 Três livros iguais: finos, vermelhos e que têm neles escrito o número 1. 

 Depois, vamos contar e registrar nos quadrinhos a quantidade de livros 

questionada em cada item. 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Quantas letras? 

 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência. 

 

 Vamos contar quantas letras tem a palavra SÃO JOÃO? 

 Agora, iremos desenhar no caderno de desenho balões com a quantidade do 

resultado. 

 Depois, iremos pintar cada balão de uma cor. Não vale repetir viu? 

 Capriche! 

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


MÚSICA:  

OBJETIVO 

Identificar os sons do São João. 

Os timbres dos instrumentos do Forro, xaxado e baião. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando recursos de áudio e vídeo, a turma verá e ouvirá sons típicos do mês e 

da festa de São João, dando ênfase aos instrumentos mais usados durante o 

período. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/BXbbNjP-j1c 

Vamos ouvir esta obra que mistura os ritmos do São João tocados por uma 

orquestra. 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

https://youtu.be/BXbbNjP-j1c

