
 
 

 

 

 

 

Um mundo cheio de conhecimentos espera por você!  

Vem viver muitas aventuras com o Grupo 4! 

Beijos das Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

 

DATA: 24 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: Linguagem\ Natureza\ Matemática 

ATIVIDADE: Frutas 

OBJETIVO: Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 

linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes 

suportes.  
 

 

●  Hoje  sugerimos que a família envie alguma fruta ( já cortada em potinho) para o 

lanche individual da criança. Cada um falará qual a fruta que trouxe para o seu lanche 

e a pró fará uma lista. Inclua desenhos ou imagens que auxiliem a criança a 

identificar o que está escrito em cada item da lista. 

 

●  Desafio! Pergunte a criança: “Se você comer duas laranjas, três morangos e uma 

manga, quantas frutas você comerá?”; “Se eu comer duas frutas de cada tipo, 

quantas frutas vou comer?”; etc.  

 

 



 

● Vamos ver no power point imagens de frutas cujos nomes começam com a letra M. 

● Solicite às crianças que desenhem no quadro da ficha 118 as frutas que quiserem, 

desde que os nomes sejam iniciados com a letra M.  

● Peça à criança que conte as frutas e ligue-as ao número que representa a quantidade 

de cada uma. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 
 

ATIVIDADE: A cesta da Maricota 

● OBJETIVO: Despertar o prazer pela literatura, ampliando o vocabulário e a 

imaginação. 

 

● Vamos assistir a história: A cesta da MARICOTA. https://youtu.be/901SNLf2GWc 

Qual o título da história? O que tinha na cesta da Maricota? O que de mais 

importante aconteceu na história? 

 

● Agora desenhe a história no caderno. 

 

English time:  
Hello Kids, 

Hoje vamos falar sobre o clima, isso mesmo nesta nova unidade vamos falar sobre o 

weather. 

Vamos ouvir a música sobre o weather 

https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA 

E agora vamos olhar o dia e desenhar o clima que está fazendo hoje 

 

Movimento – Educação Física. 

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 almofada. 

 

 

 

 

https://youtu.be/901SNLf2GWc
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA


DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

1. Realizaremos algumas posições de yoga para promover o alongamento dos alunos 

 

- AQUECIMENTO:  

1. Saltos de pernas abertas e pernas fechadas; 

2. Agachamentos na cadeira. 

 

- ATIVIDADES: 

 

1. Trabalhando a Lateralidade: 

Definiremos o lado esquerdo e direito dos alunos, depois faremos alguns exercícios e 

brincadeiras que estimulem os alunos a compreenderem de forma lúdica os lados do 

corpo. 

 

 


