
 

 
 

 

  

 

 

Meus amores,  

Esta semana iremos mergulhar no mundo encantado dos contos de fadas, 

principalmente explorar a história da Branca de Neve e os sete anões. 

Vamos embarcar nesta fantasia juntos? 

Um beijo grande! 

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 20 DE JULHO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro online:  

8h às 8h50 

Sala do G4A – Prós Camila, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Camila, Lorena, João  

 

HOJE É DIA DO AMIGO! QUE TAL PREPARAR UMA SURPRESA PARA SEU AMIGO? 

VOCÊ VAI FAZER UM CARTÃOZINHO, TIRAR FOTO E ENVIAR PELO CLASSROOM 

PARA QUE A PRÓ ENVIE PARA SEU AMIGO! CAPRICHE!  
 

 



Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra S  

 

OBJETIVO: Perceber a utilização do alfabeto na construção das palavras. 

 Apresentar o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=5ityIcj7vmA- letra S 

pequerruchos. 

 Com ajuda de um adulto, vocês farão o formato da letra S com brinquedo pequenos. 

Não esqueça de tirar foto e nos enviar. 

 Apresentar a parlenda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2RtATw5oJOMhttps://www.youtube.com/watch

?v=wbNEEQzKpLs. 

 

 Você vai procurar pela sua casa 3 objetos que inicia com a letra S. Pedir ajuda a um 

adulto para te emprestar o celular para você tirar foto destes objetos e enviar para 

a pró. 

 Depois, você irá desenhar estes objetos no caderno de desenho e escrever do seu 

jeito o nome deles. 

 Colocar a música da Xuxa letra S https://www.youtube.com/watch?v=3nPUa33FsPM.  
 

Área do Conhecimento: Sociedade/Matemática 

ATIVIDADE: Os Sete Anões 

 

OBJETIVO: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 

 Conversar novamente sobre a história da Branca de Neve e os Sete Anões. 

Pergunte o nome de cada um dos anõezinhos, amigos de Branca de Neve. Se não 

souber, que tal uma pesquisa? 

 Pergunte-lhe, por que acha que Atchim, Zangado e Soneca têm esses nomes. É 

importante que as crianças percebam que os nomes foram dados aos anões com 

base nas características, sentimentos ou habilidades que eles têm. 

 Assista ao vídeo clipe “Emoções” do Cocoricó:  

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

 Vamos jogar uma sequência lógica das emoções? 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-sequencia-logica-emocoes 
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English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar  

Pôr a canção (https://www.youtube.com/watch?v=H1EwOflyey4), logo em seguida fazer 

a atividade do livro página 31. Say the words and color the circle! Fale o nome do objeto 

e uma cor e o estudante terá que pintar o objeto pedido. 

Toy box (caixa de brinquedos) 

Rug (tapete) 

Lamp (luminária) 

Bookcase (estante de livros) 

Door (porta) 

Window (janela) 

 

Teatro: 

Apreciação Teatral e Dia do Amigo 

 

Respeitável Público, hoje trouxemos para vocês o Link de um Espetáculo Teatral do Grupo 

Stripulia! É isso mesmo! Não estamos podendo ir para o teatro, mas o teatro veio até nós! 

Oba!!!!!! Assistam ao vídeo de abertura da Pró Cami e depois é só dar o play no LINK do 

Teatro.  Qual será a história? Uma dica: Tem bichinhos de jardim e tem uma mensagem 

linda sobre AMIZADE!!! Bom Espetáculo! 

Assistam com bem atenção! No nosso próximo encontro falaremos sobre o Espetáculo! 

Quem tem amigos, tem tudo! 

Sugestão: Após assistir ao Espetáculo, gravar uma mensagem de amizade de áudio ou 

vídeo, fazer um desenho ou até mesmo uma carta e enviar para algum amigo/ amiga!  

 

LINK DO VIDEO DE PRO CAMI CONVIDANDO PARA A APRECIAÇÃO: 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4olnDRasM&t=2s 

 

LINK DO VIDEO DO STRIPULIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JawFbh1dKQ&feature=em-share_video_user 
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