
 

  
 

   

  

 

  

 

 

 

              

 Vamos aproveitar cada momento na escola para fazer novas 

descobertas e aprender de montão!   

Beijocas das Prós Rivi e Lore!                   

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 24 DE NOVEMBRO DE 2021– QUARTA-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 e Sociedade 

ATIVIDADE:  Numerais até 20 e Copa do Mundo 

  

OBJETIVO: Desenvolver a contagem oral sequenciada até 20, identificar numerais 

e conhecer um pouco da história das copas do Mundo. 

 

Em roda, brinque de sequências numéricas com as crianças. Primeiro, peça-lhes que 

contem normalmente até 20, por várias vezes. Depois, proponha variações; as crianças 

podem bater palmas no intervalo estabelecido por você (de dois em dois, de quatro em 

quatro, etc.) ou podem dizer PLIM em vez do número. Essa proposta deve ser repetida 

várias vezes da mesma forma. No começo, auxilie-as, apoie-as, diga o número ou 



determine a criança que deve dizer PLIM; depois, deixe que tentem realizar a 

brincadeira sozinhas, pois assim poderão se aproximar melhor de sequências e 

intervalos. Trabalhe com as crianças o que vem antes, o que vem depois e o entre em 

uma sequência numérica. 

Converse com as crianças e mostre imagens sobre a Copa do Mundo e sua história, as 

mascotes, os uniformes, os times, as torcidas, as bandeiras, os jogadores mais famosos, 

etc. Comente que a Copa do Mundo é um campeonato que acontece de quatro em quatro 

anos. 

Fale sobre os números indicados nas camisas dos jogadores e convide as crianças a 

escrever na lousa a sequência numérica 1 a 20, de forma que cada uma escreva pelo 

menos um número. Depois, leia a sequência e oriente-as a “cantar” os números batendo 

palmas a cada três números. Comece a contagem e bata palmas nos números 3, 6, 9, etc. 

Faça o mesmo com outros intervalos, com a participação das crianças. 

3. Em seguida, apresente a sequência numérica da ficha 169 do livro e diga que nela há 

um segredo: para descobrirem os números que faltam, elas deverão fazer a contagem e 

bater palmas em intervalos de quatro em quatro. 

Mostrar imagens de mascotes das copas, bolas e jogadores famosos, como Pelé, Neymar, 

etc. 

 

Atividade de casa: Xerocado - Trilha dos números. 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Tocar o metalofone com esquema de cores. 

Tocar por imitação instrumentos de percussão, seminimas e colcheias. 

Ensaiar SEMENTES DO AMANHÃ. 

Apreciar obra musical. 

 

METODOLOGIA 

As crianças tocam o metalofone nas cores solicitadas pelo professor durante a atividade, 

em seguida elas serão desafiadas a imitar as batidas rítmicas feitas pelo professor com 

o guizo, com instrumentos de percussão, em seguida a turma ouvirá a música "Sementes 

do Amanhã" para acompanhar o G5 e o 1º ano no CIRMEN. 

 

 



APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/_LoX-tXeqEc 

Vamos assistir este arranjo da "Valsa da Flores" para harpa. 

 

Área do Conhecimento: Movimento/ Sociedade 

ATIVIDADE: Ensaio/ Finalização de atividades para o Site do Projeto Mendel 25 anos! 

OBJETIVO: Ensaiar para o espetáculo, de final de ano, realizando diferentes 

movimentos corporais e coreografias. Realizar algumas atividades pendentes do Projeto 

para o site. 

Vamos ensaiar para o nosso espetáculo Cirmen. E iremos finalizar detalhes que faltarem 

para o site do Cirmen, pintar desenhos que por acaso ainda ficaram incompletos, 

realizar alguma atividade pendente, coletar fotos, assinaturas, etc. 

AMANHÃ NÃO TERÁ AULA DE TEATRO, SERÁ NA SEXTA-FEIRA, 26/11.       

ENSAIAREMOS NA QUADRA PARA O CIRMEN. 

 

 


