
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meus pequenos,  

Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente  

de todos os instantes da vida. 
Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2020 – 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:  Noções de Grupos 

 

OBJETIVO: Classificar objetos de acordo com o Grupo que pertence. 

 A pró vai levar para a escola diferentes objetos: de cozinha, brinquedos e materiais 

escolares e vai classificar, separar  os objetos com a turma. Depois, peça às crianças 

que observem os dois grupos de elementos representados na ficha 135 de atividade e 

os descrevam. Em seguida, oriente-as a identificar o elemento diferente e a justificar 

a sua resposta. Por fim, peça que os circulem. 

 

Área do Conhecimento: Psicomotricidade 

ATIVIDADE: Psicomotricidade com tampinhas/ legos 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora fina. 

  



Vamos precisar de doze tampinhas de refrigerante ou legos pequenos para que a 

criança faça diferentes movimentos no papel com hidrocor, usando as tampinhas ou 

legos para auxiliar no movimento de ondas e zig zag, dentre outros movimentos no 

papel.  

 

 

 

 

 

 

 

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: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

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

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Funcional Kids 

Faremos exercícios e movimentos afim de proporcionar aos alunos o prazer em se 

exercitar de maneira simples e bem divertida.  

 

Atividade de casa: Xerocado: Vamos Contar? 

 



INGLÊS: 

Hello Kids, 

Vamos escutar a song https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc and let’s play, 

a teacher vai desenhar no quadro um elemento do vocabulário do countryside que 

estamos trabalhando e os students devem adivinhar, depois será a vez de cada 

estudante desenhar no quadro para os seus classmates. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc

