
 

 
 

 

  

 

 

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: 21 DE JULHO 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. 

Professores no encontro online:  

8h às 8h50 

Sala do G4A – Prós Danielle, Daniel, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Daniel, João 

 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Sociedade 

ATIVIDADE: Emoções / Sentimentos 

 

OBJETIVO: Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

  



 Peça que a criança se observe em um espelho, que se descreva e que nomeie uma 

característica que a identifique. 

 Assista ao vídeo ‘Espelho meu’ dos grandes pequeninos: 

https://www.youtube.com/watch?v=06vrk7gST08 

 Conversem a respeito de como o que sentimos no dia a dia pode nos influenciar. 

 Lembre-os do vídeo “Emoções” do Cocoricó e explique que os sentimentos mudam. 

Fale sobre a importância do respeito aos sentimentos das pessoas para a boa 

convivência. 

 Por fim, abra o livro na ficha 99 e oriente a criança a se desenhar no quadro, 

expressando a característica de como está se sentindo. 

 Vamos jogar um jogo da memória das emoções? 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-da-memoria-emocoes 

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. 

Assistir ao vídeo do teacher João fazendo ensinando a fazer um lindo craft de uma linda 

girafa!  

 

Movimento – Educação Física 

Objetivo: 

Através de brincadeiras e atividades lúdicas, estimular o desenvolvimento infantil e suas 

capacidades de criatividade, concentração, motricidade fina, coordenação óculo-manual, 

tempo de reação, etc. 

 

Vamos precisar de alguns materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Garrafas (água, suco, iogurte) 

- Papel 

- Caneta 

- Tampinhas 

- Tampas de vasilhas grandes. 

 

Acesse o link para se divertir com o Prof. Daniel 

https://youtu.be/L2vKSvePkrg 
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