
 

 
 

 

  

 

 

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: 22 DE JULHO DE 2020 – QUARTA-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 Roberto, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Roberto, Lorena, João 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 
 

ATIVIDADE: Contos clássicos 

 

OBJETIVO: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura 

e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 



 Ainda falando da história de Branca de Neve e os Sete Anões, qual a parte da 

história que você mais gosta? 

 Porque você gosta desta parte?  

 Agora, abra o livro na ficha 100 e faça um lindo desenho da parte que mais gosta. 

Não esqueça de caprichar nos detalhes. 

 E agora, que tal completar o cenário com a Branca de Neve, os sete anões e a 

bruxa? Acesse o link e não esqueça de permitir o Adobe flash para jogar. 

http://www.princesadosjogos.com/a-decoracao-da-branca-de-neve.html 

 

 

Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem 

ATIVIDADE: “Contagem" 

 

OBJETIVO: Relacionar números a suas quantidades. 

 

 Você já parou para pensar em quantos personagens existem na história da Branca 

de Neve e os sete anões? 

 Vamos lembrar? Branca de Neve, os sete anões, o príncipe e a madrasta. E agora, 

conseguiu? 

 Agora, você irá desenhar e pintar o que quiser na quantidade que encontrou. Será 

que consegue? Capriche!!! 

 

Música: 

OBJETIVO 

Identificar o timbre dos instrumentos de sopro. 

Apreciar por Ronaldo Miranda: Variações sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros. 

Vídeo da semana: https://youtu.be/k_ICN8XFoOI 

 

METODOLOGIA 

Jogo de adivinhar o instrumento. (Sopro) 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

 

 

 

http://www.princesadosjogos.com/a-decoracao-da-branca-de-neve.html
https://youtu.be/k_ICN8XFoOI


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. 

Hora da atividade, vamos fazer a atividade do livro página 32, listen and circle! Ouça o 

áudio CD1 50 e circule o animal que for dito no áudio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs

