
 
         

     

 

  

  

 

 

“VAMOS PLANTAR SONHOS, 

VAMOS PLANTAR SONHOS NESSE CHÃO...”  

(Grupo Coração Palpita). 

QUE O MÊS DE SETEMBRO VENHA CARREGADO DE CORES, FLORES E 

LINDAS APRENDIZAGENS! 

 BEIJINHOS DAS PRÓS RIVI E LORE. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

 

DATA: 31 DE AGOSTO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Área do Conhecimento: Matemática 

 
ATIVIDADE: CALENDÁRIO 

 
OBJETIVO:  Perceber a função do calendário, bem como adquirir noção temporal e a 

identificação numérica. 

 
● O Saci aprontou mais uma vez! Ele apagou os números do Calendário… Complete 

junto com a turma os números que faltam, que o Saci apagou no slide da Pró. 

Aproveite e observe quantos dias tem o Mês de setembro? Quais as datas 

  



importantes? Dia da Pátria, dia da árvore, Primavera. Alguém da turma faz 

aniversário nesse mês? Agora, escreva no caderno os números que estavam 

apagados no calendário. 

● Vamos assistir ao vídeo sobre os dias da semana? 

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

● Atividade de casa: Construa o calendário do Mês de setembro com a família.  Pode 

fazer grande se tiver um papel A3  ou em cartolina. Registre os números. Vale ajuda 

da família. Marque ou pinte diariamente a data no calendário.  Poste imagens do seu 

calendário para a Pró. 

● Vamos ver se você reconhece os números? A roleta vai girar e quando ela parar 

você deve falar o nome do número. 

https://wordwall.net/pt/resource/7073570/roleta-dos-n%C3%BAmeros-

at%C3%A9-20  

 

Área do Conhecimento: Artes e Natureza 

 

ATIVIDADE:  Polvo com contorno das mãos 

 

OBJETIVO:  Desenvolver a criatividade através da produção de animal marinho 

com o contorno das mãos. 
 

● Vamos fazer um polvo usando o contorno das mãos? Você sabe alguma curiosidade 

sobre esse animal? Onde ele vive? Como ele se protege? Quantos tentáculos eles 

têm? Mas o nosso polvo será um pouco diferente, terá apenas cinco tentáculos, o 

verdadeiro tem oito. Capriche na sua produção! Deixe-a bem a legre e colorida! 

 

●  Música do Polvo. https://www.youtube.com/watch?v=RFvK370sEQA 

  

●  Escolha um número e descubra o animal marinho! 

https://wordwall.net/pt/resource/6213993/animais-marinhos    
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English time:  
Good Morning 

 

Estamos falando sobre weather né. 

Hoje vamos assistir o vídeo e tentar ver How is the weather 

https://www.youtube.com/watch?v=t8CvxGGWLhk  

Agora vamos abrir o livro na página 65. Vamos contornar a imagem e escrever qual 

weather vemos esse elemento. SUNNY 

 

Movimento: 
 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Uma toalha. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

- Faremos uma Aula Funcional Kids, visando o estimulo corporal através de exercícios 

específicos para desenvolver algumas capacidades físicas como, resistência 

muscular e força; 

- Yoga para finalizar as atividades como forma de relaxamento. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8CvxGGWLhk

