
  

 
 

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: 16 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: Natureza e Sociedade/matemática 

ATIVIDADE: Alunos na sala 

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

o depois e o entre em uma sequência. 

 Abrir a ficha 70. Oriente as crianças a desenhar a quantidade total de alunos da 

classe, lembrando-as de incluir a si próprias. 

 Peça a elas que contem quantos alunos desenharam na ficha e compartilhe a contagem 

com todos para que o resultado seja igual. 

 Em seguida, oriente-as a circular de verde os meninos, a fazer a contagem das 

crianças que circularam e a pintar os quadros na quantidade correspondente. Depois, 

oriente-as a repetir o procedimento com as meninas representadas em seus 

desenhos, usando lápis vermelho. 

 

Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem 

ATIVIDADE: Bingo das bandeirolas de números 

 

OBJETIVO: Desenvolver atenção, memória, oralidade e integração. 

 

 Vamos brincar de bingo? 

 No caderno de desenho desenhar 6 bandeirolas e escrever um número em cada um. 

 Agora a professora irá sortear os números. Fique atento! Se você tiver o número 

sorteado, pinta. 

 

Música: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 
 

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/JiGVYhPJzCw 

 

 

 

https://youtu.be/JiGVYhPJzCw


English time: 9h às 9h20 - 15h às 15h20  
Hoje vamos fazer uma atividade de arte sobre outra tradição do São João. 

Sky Lantern. Para isso vamos utilizar um papel, palito de picolé, cola e material de 

colorir. 

 


