
  
 

 

 
 

Querida criança, 

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

ainda é criança. Aproveite muito! 

Bons estudos! 

Bom recesso!!! Beijinhos das Prós. 
 

Ríviam e Pró Lore 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 14 DE JUNHO DE 2021 – SEGUNDA-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 – Ríviam e Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 
 

10h30 às 11h50-  VISITAÇÃO AO COLÉGIO – Vista seu traje junino, coloque sua 

máscara, traga os traques de massa e venha curtir o Arraiá na Vila Mendel. 



Sala do G4B 

14h às 15h20 – Lorena e Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

 

16h30 às 17h50 – VISITAÇÃO AO COLÉGIO – Vista seu traje junino, coloque sua 

máscara, traga os traques de massa e venha curtir o Arraiá na Vila Mendel. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 
ATIVIDADE: Letra O  
 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
 

 Apresentar os vídeos da letra O: 

https://www.youtube.com/watch?v=RdWgIS_jCpY&t=12s 

https://www.youtube.com/watch?v=UW7JZEsQQcE 

 Você sabia que o São João está chegando? Vamos contar quantas letras O tem na 

palavra desta data comemorativa? SÃO JOÃO 

 Pense em 3 palavrinhas que iniciam com a letra O. 

 Agora, no caderno de desenho você irá escrever estas palavrinhas e desenhar ao 

lado o objeto que escreveu. Capriche! 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: Conceitos matemáticos 

 

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

 Você já ouviu a música junina “Cai cai balão”? 

 Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=oKETZfC9CuA 

 Agora, vamos desenhar um balão bem grande para enfeitar a nossa casa? 

 Depois que você desenhar, corta o excesso e faça uma linda pintura. 

 

Área do Conhecimento: Natureza e sociedade 

 

ATIVIDADE: Bolo de milho 

https://www.youtube.com/watch?v=RdWgIS_jCpY&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=UW7JZEsQQcE
https://www.youtube.com/watch?v=oKETZfC9CuA


OBJETIVO: Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, 

conforto e aparência.  

 Que tal fazermos uma receita junina? 

 Conversar com a criança que o milho é uma comida típica de São João; 

 Dizer que o milho podemos comer de várias formas como: Cozido, assado, canjica, 

bolo, mingau... 

 Fazer a contagem dos ingredientes e medidas. 

 Vamos lá:  

RECEITA DO BOLO DE MILHO  

1 LATA DE MILHO VERDE 

1 LATA DE LEITE CONDENSADO 

1 COLHER DE SOPA DE MARGARINA 

1 GARRAFA PEQUENA DE LEITE DE COCO 

1 PACOTE DE 50g DE COCO RALADO 

1 XÍCARA DE FARINHA DE TRIGO 

 

BATE TODOS OS INGREDIENTES NO LIQUIDIFICADOR E DEPOIS ACRESCENTA: 

1 COLHER DE SOPA DE FERMENTO EM PÓ E BATE POUCO. 

COLOCA NO FORNO DURANTE 20 MIN. 

 

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

 
Good Morning 

Essa semana temos nosso teatro de São João não é mesmo: 

Vamos ver quais são as tradições e como falar em inglês. 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WTCWuNNjeeY 

Agora vamos escolher a sua tradição preferida, vamos escrever o nome e desenhar 

 

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

