
 
 

 

 

 

 

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: 26 DE AGOSTO DE 2021 – QUINTA-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\ Matemática 
 

ATIVIDADE: Sólidos geométricos 

 

OBJETIVO: Conhecer alguns sólidos geométricos, Identificar sua forma em objetos 

presentes no dia a dia. 

● Relembrar as formas geométricas através do vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=TBnIizv7leo  

●  Ver imagens de sólidos geométricos. Propor que façam os sólidos geométricos de 

massinha. 

●  Atividade de casa: Observe as imagens da atividade 123 com as crianças e pergunte 

com quais formas os objetos que aparecem nas fotografias se parecem. 

Peça a elas, então, que liguem os objetos encontrados por Marina às imagens dos 

sólidos geométricos com que se parecem. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TBnIizv7leo


 

Área do Conhecimento: Artes/Matemática 

 

ATIVIDADE: Simetria 

OBJETIVO: Desenvolver a observação, a percepção de semelhanças e diferenças entre 

figuras. 

● Peça que as crianças procurem uma imagem grande de sua preferência. O ideal que 

não tenha muito detalhe como um carro ou uma pessoa.  

● Em seguida, peça que recortem a figura e dobrem ao meio. 

● Peça que recortem na marca da dobra e colem no caderno de desenho. 

● Agora é só desenhar a parte da figura que ficou faltando. 

● Ao concluírem, propor que desenhem o cenário para a figura. 

 

TEATRO:  

A Casa 

A Cachinhos Dourados passeando pela floresta encontrou uma casinha! A casa da Família 

Urso não foi? Pois bem... Vocês não vão acreditar... Neste final de semana eu fiz um 

passeio, estava de máscara, é claro, e encontrei algumas casinhas... Algumas eu consegui 

identificar os seus donos... Mas teve uma casinha em especial que fiquei me perguntando 

de quem era... E saibam que eu descobri! Vou contar esta história para vocês... Mas antes 

quero também que vocês me contem de quem vocês acham que é esta tal casinha... 

Beijinhos, Pró Cami 

 

English time:  

Hello Kids, 

Let´s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8 . 

Agora no caderno de desenho vamos por ideias que podemos fazer em um dia de chuva! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFrKYjrIDs8

