
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: 07 DE OUTUBRO DE 2020 – 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: Matemática 

ATIVIDADE: Calendário 

 

OBJETIVO:  Adquirir noção temporal: hoje, ontem, amanhã, conhecer os dias da 

semana e as datas. 

 A pró vai apresentar um calendário no slide e junto com a turma vamos observar os 

dias da semana, quantos dias tem o Mês, o ano, as datas comemorativas: dia da 

criança, do professor, aniversário de alunos da turma. Depois propor que as crianças 

façam a atividade xerocada: Calendário, completando com os números que faltam. 

Área do Conhecimento: Natureza e Linguagem 

ATIVIDADE: Vamos cantar? 

  



OBJETIVO: Cantar a canção acompanhando o texto, entrando em contato com a 

escrita convencional. 

 

Vídeo: Pombinha Branca https://www.youtube.com/watch?v=lTMp-4IZaeA . Conversar 

sobre a pomba que é uma ave que encontramos muito nas pracinhas. A Pró vai registrar 

na lousa grande a palavra Pombinha Branca. Explorar as letras da palavra. E depois 

procurem e circulem o título da canção. 

 

Vamos jogar? Ligue os pontos e descubra as figuras! Ver link! 

https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/35/ 

 

Xerocado de casa: Liga pontos. 

 

English time:  

Hello Kids, 

Vamos escutar a Hello song e depois vamos fazer uma linda arte de uma paisagem com 

recortes de papel colorido, vamos aproveitar e coletar alguns materiais na área 

ecológica para completar nossa arte de uma linda paisagem com os elementos da 

nature que estamos trabalhando. 

Teatro:  

PERSONAGENS EM AÇÃO! 

Meus Amores e Minhas Amoras, vamos juntos que hoje tem mais descobertas de 

personagens! Esta nossa viagem no mundo dos personagens está sendo muito legal! 

Relembrando vários personagens de filme, série, livros... E o melhor conhecendo novos 

personagens também! Já prepararam as suas dicas?  

Beijinhos 

Pró Cami 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTMp-4IZaeA
https://www.acorujaboo.com/jogos-educativos/35/

