
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pequenos,  

A semana está recheada de atividades alegres, histórias, joguinhos, 

investigações e experiências. Vamos juntos brincar e aprender! 

Beijinhos das Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 26 DE JULHO 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. 

ROTINA DA SEMANA 

 

Sala do G4A 

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

8h30h às 9h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online 

Sala do G4B   



13h40 – Acolhimento e acolhimento da sala online dos alunos no presencial 

14h – Abertura da sala online 

14h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

14h30 às 15h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra S  

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 

 

 Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=5ityIcj7vmA- letra S 

pequerruchos. 

 Com ajuda de um adulto, vocês farão o formato da letra S com brinquedos pequenos. 

Não esqueça de tirar foto e nos enviar. 

 Apresentar a parlenda 

https://www.youtube.com/watch?v=2RtATw5oJOMhttps://www.youtube.com/watch

?v=wbNEEQzKpLs. 

 Você vai procurar pela sua casa 3 objetos que iniciam com a letra S.  

 Depois, você irá desenhar estes objetos no caderno de desenho e escrever do seu 

jeito o nome deles. 

 Colocar a música da Xuxa letra S https://www.youtube.com/watch?v=3nPUa33FsPM.  

 Qual é a palavra? Vamos brincar de descobrir a palavra? A pró dará dicas da palavra. 

Ex.: é o nome de uma fruta amarela, dirá a quantidade de letras e as crianças devem 

descobrir. Podem dizer as letras e a pró vai completando na lousa ou dizer a palavra. 

 

Área do Conhecimento: Sociedade/ Matemática 

ATIVIDADE: Calendário/Dia dos avós  

 

OBJETIVO: Perceber a função social do calendário, desenvolver a noção temporal, 

reconhecer numerais. 

 

 Vamos observar o calendário do Mês. Procure a data, o dia, mês e ano em que 

estamos. Vamos procurar a data de ontem, de amanhã, o primeiro dia do mês, o 
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último, etc. Hoje é o dia dos avós.  Eles são muito especiais, são os pais de nossos 

pais. Você tem vovô e Vovó?  Qual o nome deles?  Vamos ouvir uma história no Varal 

de história: Avós. https://www.youtube.com/watch?v=o-I1VcBzYXY 

 Agora faça um desenho do vovô e vovó ou algum idoso (a) que você conhece. A pró 

vai escrever as palavras vovô e vovó na lousa. Observe e fale letras e a diferença 

entre as palavras. 

 Vamos jogar o jogo das emoções?  

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-

emocoesA 

 

Atividade de casa: Faça uma letra S grande e bem bonita! Não esqueça de decorar de 

forma bem criativa: use papel picado, adesivo, tinta, bolinhas, etc. Seja criativo! Poste 

sua produção para a pró no Classroom. 

 

 

English time: Ver aula no Classroom. 
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