
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Cada aprendizagem é uma aventura... 

Vem com a gente desbravar novos conhecimentos! 

Beijinhos 

 Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 27 DE SETEMBRO 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. 

Área do Conhecimento: Sociedade 

ATIVIDADE: Trânsito. 

  
OBJETIVO: Ter noções iniciais de algumas leis de trânsito. Conhecer alguns meios de 

transporte. 
 

● Assistir ao vídeo "Turminha de respeito - noções de trânsito e transporte" 

https://www.youtube.com/watch?v=817daL-YfME 

● Após o vídeo, com o auxílio das crianças, definir o que são meios de transporte. 

Destacar os meios de transporte que aparecem no vídeo. 

● Apresentar a ficha 137 e pedir às crianças que observem a imagem representada. 

● Perguntar às crianças que meio de transporte é esse.  

● Leia para as crianças o segundo comando da ficha de atividade: “Escreva, como você 

https://www.youtube.com/watch?v=817daL-YfME


souber, o nome do meio de transporte acima.”, oriente-as a realizar o que se pede.  

● Peça a elas que observem novamente a imagem e que busquem os círculos que a 

compõem. Façam a contagem dos círculos (3) e oriente-as a escrever o numeral no 

espaço reservado. 

● Repita o procedimento anterior com o triângulo. 

● Ao final, vamos ouvir uma música que fala sobre os meios de transporte "Aquilo que 

te move" https://www.youtube.com/watch?v=AlH-BTDX22Q 

● Agora vamos jogar! https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-

relacione-meios-de-transporte. 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE:  Sequência numérica e contagem. 

 

OBJETIVO: Ordenar numerais seguindo a sequência numérica e relacionar número X 

numeral. 

 

A pró vai colocar no mural da sala os números em fichas, até 20, desordenados e as 

crianças terão que organizar, seguindo a sequência numérica. Uma de cada vez será 

convidada para ordenar os numerais até que a sequência esteja concluída. 

Vamos contar a corrida das quantidades?  

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_count.htm?language=

portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm  

 

English time:  

Good Morning 

How are you today 

Today is Monday and we always remember the alphabet 

Então vamos começar cantando: https://www.youtube.com/watch?v=kDdg2M1_EuE 

Hoje vamos ver um novo som da língua inglesa. O som das letras OW e OU juntas. Vamos 

ver o vídeo  

The Sound of Ou/Ow - Diphthong 'ou/ow' - Long Vowel 'ou/ow' - English4abc - Phonics 

song - YouTube 

Agora vamos pegar o caderno de desenho e fazer um desenho. 
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