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ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 4 

DATA: 09 DE JULHO DE 2021 – SEXTA-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 Renata, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Renata, Lorena, Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Matemática 

ATIVIDADE: Letras e números 

 

OBJETIVO: Diferenciar as letras e os números. Reconhecer as letras que compõem o 

seu nome. 

 



 

● Explore mais detalhadamente o teclado de um computador presente na ficha 92. 

Observar com a criança os símbolos que estão representados, o que significam, o que é 

letra, o que é número, etc. 

● Mostre novamente onde estão os números no teclado e leia-os enquanto os aponta. 

Depois, escreva em uma folha de papel os números que aparecem no teclado (de 1 a 9) e 

peça à criança que descubram determinado número. Dê pistas falando sobre a 

localização dele: antes de, depois de, entre, maior que, menor que, etc.  

● Proponha outros desafios para que a criança identifique os números, assim como os seus 

antecessores e sucessores. 

● Oriente a criança a identificar os números no teclado da ficha de atividade. Peça a ela 

que aponte e identifique cada número. Em seguida, solicite que os pintem de amarelo. 

● Depois, peça que localize o número que vem depois do cinco e antes do sete, que o 

identifique e o circule. 

● Solicite à criança que identifique as teclas com as letras que compõem o nome dela e 

que as pinte de azul, escrevendo, em seguida, o nome dela com essas letras no lugar 

adequado.  

● Apresente os trailers dos filmes abaixo para que a criança escolha um para uma sessão 

de cineminha: 

-Wall-e (Estados Unidos: Pixar Animation Studios, 2008) 

https://www.youtube.com/watch?v=m5_lIuBXKWk 

 

-Detona Ralph (Estados Unidos: Disney Studios, 2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=MsoG4LnjhL0 

 

- Wifi Ralph – Quebrando a internet (Estados Unidos: Disney Studios, 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGy_LQEy4fI  

 

● Esses filmes falam sobre o mundo da internet, espaço cibernético, jogos e amizade. 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Bingo das quantidades". 

 

OBJETIVO: Estabelecer noções básicas de conceitos matemáticos. Relacionar números 

às suas respectivas quantidades. 

 

● Propor que com a ajuda de um adulto tracem uma tabela com 6 espaços.  

● Em cada espaço escolher um desenho e escolher uma quantidade para desenhar como: 

dois círculos, sete corações, nove estrelas, quatro nuvens... 

https://www.youtube.com/watch?v=m5_lIuBXKWk
https://www.youtube.com/watch?v=MsoG4LnjhL0
https://www.youtube.com/watch?v=ZGy_LQEy4fI


● Em seguida, sortear os números e cada criança deverá encontrar a quantidade de 

desenhos que represente o número sorteado. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Ciranda de livros. 

OBJETIVO: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor. 

 

● Realizar a contação de história com o livro O aniversário do Seu Alfabeto de Amir 

Piedade. https://www.youtube.com/watch?v=novXB5J5Hlw 

● Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Onde se passa a história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

  

Agora faça um desenho da história no caderno de desenho. 

 

 

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

Good Morning 

Vamos fazer uma arte hoje: 

Vamos usar uma folha de papel branco, tintas coloridas e cotonete. 

 

LIV: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Como foram de recesso escolar? 

Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante o São João e este momento para 

integração da família.  

A fim de resgatarmos as atividades escolares, preparamos mais uma atividade para o 

LIV em casa pensando neste retorno.  

Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos o valor da gratidão.  

https://www.youtube.com/watch?v=novXB5J5Hlw


A gratidão é uma das emoções mais importantes do ser humano, pois ela nos conecta 

com as coisas boas de nossa vida. A gratidão nos ajuda a focar naquilo que é bom e que 

nos faz ser melhores. Ela é uma das emoções que está mais associada à satisfação na 

vida e felicidade.  

Pesquisas já demonstram os inúmeros benefícios da gratidão à saúde física e 

psicológica. Portanto, vamos praticar e ensinar nossas crianças a exercer a gratidão em 

seu dia a dia.  

Iniciaremos a aula de LIV em Casa convidando vocês para assistir com a criança o vídeo 

que seguem em anexo.  

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY 

 

O vídeo mostra a história de um cachorrinho que luta contra uma ave para preservar as 

minhocas de seu proprietário pescador. Contudo, ao perceber que ela precisava 

alimentar seus filhotinhos, disponibiliza várias minhocas e logo depois é surpreendido 

com o gesto de agradecimento da ave que lhe retribui com vários peixes.  

Após passar o vídeo, dialogue com as crianças sobre ele. Seguem algumas sugestões de 

perguntas. Fiquem à vontade para fazer outras, de acordo com as percepções trazidas 

pelas crianças. 

1. Por que o cachorrinho não queria de início entregar a minhoca para a ave? 

2. Por que a ave queira tanto a minhoca? 

3. Por que o cachorrinho resolveu dar várias minhocas do seu proprietário para a ave? 

4. Por que a ave deu vários peixes para o cachorrinho?  

5. Quem praticou gratidão nesta história? Por quê?  

6. E você já retribuiu o favor a alguém? Como você se sentiu? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY


OFICINA:  

Arte com sopro! Você vai precisar de canudo grosso, papel e tinta guache de diferentes 

cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 

 


