
 

 
 

 

  

 

 

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: 24 DE JULHO DE 2020 – SEXTA-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, Renata LIV, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, Renata LIV, João 

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Assistindo ao filme 

OBJETIVO:Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-

leitor. 

 Assistir ao filme de Branca de Neve e os Sete Anões  



 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

- Quem são os personagens? 

- Quais são animais? 

- Qual o som de cada um? 

- Onde se passa a história? 

- O que aconteceu na história de mais importante? 

 

Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem 

ATIVIDADE: Sequência da história 

 

OBJETIVO: Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e 

de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. 

 

 Agora que você já assistiu à história da Branca de Neve, pegue o livro na ficha 102 

e com ajuda de um adulto você irá destacar as imagens que estão no final do livro 

e colá-las na sequência correta. 

 Agora, vamos brincar um pouquinho? Fique atento no anãozinho que está fazendo 

som e siga a sequência. Atenção!!! 

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

https://www.mrjogos.com.br/jogo/branca-de-neve-e-os-sete-anoes.jsp 

 

 

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, na página 33, ligue os pontos e ao final pergunte que animal é, peça 

para que o estudante repita: It is a crocodile! 

 

Momento LIV: 

Oi, famílias! Como vocês estão? Apesar da saudade que estamos de todos vocês, estamos 

bem também! Saudades da rotina que tínhamos e principalmente do contato físico com 

as pessoas que amamos e que convivíamos. Mas devemos manter o contato, seja por 

mensagem ou telefone. O importante é conseguirmos meios de nos aproximarmos, mesmo 

https://www.mrjogos.com.br/jogo/branca-de-neve-e-os-sete-anoes.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


que agora seja apenas virtualmente. Um bom recurso para mantermos acesas as 

lembranças é através da contação de histórias, e as crianças adoram esses momentos. 

Essa semana, o LIV em Casa trabalhará a música “Bossa do Lupe”. Para quem ainda não o 

conhece, o Lupe é um personagem muito especial, pois ele é um lobinho que não é mau... e 

ele vive muitas histórias! Em algumas delas, os amigos pensam que ele fez algumas coisas, 

que a verdade não fez, e em outras histórias, pensam que ele é de um jeito que na verdade 

ele não é. Na nossa vida algumas vezes a gente passa por situações assim, pensam que 

somos de um jeito e nós somos de outro, e em outras vezes, a gente acaba fazendo isso 

com alguém, julgar sem conhecer. 

É importante pensarmos sobre isso desde pequenos! Iniciaremos a aula de LIV em Casa 

convidando vocês para mostrar o vídeo da música “Bossa do Lupe”.  

Peça para a criança ouvir, dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de ouvir 

uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o objetivo de ouvir 

com mais atenção, tentando entender a letra da música, e depois disso, inicie uma 

conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu, conforme seguem as orientações 

abaixo:  

 

MÚSICA: BOSSA DO LUPE.  

 

Desde a Chapeuzinho, dos Três Porquinhos  

A fama de todo lobo é de ser mau 

 É difícil ser assim 

 Qualquer problema todo mundo aponta pra mim porque 

 Todo lobo, todo lobo, todo lobo é bobo (2x)  

Mas nem todo lobo é bobo, não (2x)  

Eu sinto tristeza, igual a todo mundo  

Sinto alegria, igual a todo mundo  

E quando sinto fome, eu não janto ninguém 

 Todo mundo tem suas histórias  

Tem seus problemas, as suas memórias 

 E o que não dá é pra julgar sem conhecer  

Nem todo lobo, todo lobo, todo lobo é bobo (2x) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIAlmbjxmoI&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

https://www.youtube.com/watch?v=sIAlmbjxmoI&feature=youtu.be


Quem aparece na história? 

Você gosta do lobo e por quê? 

Você acha que todo lobo é mau? 

 

O que te deixa triste?  

Quando você fica triste, o que você faz?  

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que eles forem dando.  

 

Mas e você? Quando você era criança você gostava do lobo? 

Qual o sentimento que você tinha ao ouvir histórias em que ele aparecia?  

Você pensava que nem todo lobo era mau?  

Compartilhe suas respostas com a criança também! 

 

Ao final, convide a criança para fazer um desenho sobre o que sentiu da música. 

Compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

 

Para expandir em família: 

 

A música trabalhada cita alguns clássicos da literatura como Chapeuzinho Vermelho e os 

Três Porquinhos. Sabemos como as histórias mexem com o imaginário infantil e estimulam 

a curiosidade delas, além de favorecer na aquisição de novas palavras, ampliando seu 

repertório. Sabemos que muitas famílias já têm o hábito de contar histórias para as 

crianças em casa, e isso é ótimo! Mas trouxemos uma proposta de contar histórias de 

uma forma diferente! 

 

QUEM CONTA UM CONTO, AUMENTA UM PONTO? 

 

A ideia é reunir todo mundo que estiver com você em casa para criar uma história coletiva. 

Um adulto iniciará a história e a criança poderá escolher palavras ou mostrar objetos 

diferentes, e o adulto terá que incluir a palavra ou o objeto que foi mostrado, de alguma 

forma na história. Se tiver mais pessoas participando, vocês podem alternar na contação 

da história ou ajudar mostrando também os objetos ou escolhendo palavras. Vocês podem 

selecionar previamente alguns objetos e deixar perto da criança, e assim ela vai 

escolhendo conforme a história for desenvolvida. Dessa forma, ela irá participar da 

história que está sendo construída, colaborando com elementos que irão nortear a 

história. 

Vocês podem brincar com personagens e mudar as personalidades deles, por exemplo: O 

adulto começa a contar... “Era uma vez, uma criança que estava passeando pela floresta, 



de repente apareceu um (a criança fala ou mostra um pente) o adulto continua a história 

falando sobre o pente que foi mostrado... pente na frente dela, ela se abaixou, pegou o 

pente para pentear o cabelo, nesse momento ela encontrou (a criança mostra fala ou 

mostra um copo) um copo e resolveu procurar água para beber, quando saiu ela viu (a 

criança fala ou mostra um brinquedo) um brinquedo jogado no chão e foi brincar um 

pouco”, e por aí vai...  

Alguém pode ajudar a criança avisando a hora que ela pode sugerir a palavra ou mostrar 

o objeto, se vocês acharem necessário. E quem irá contar, pode fazer pequenas pausas 

para que estimule a participação da criança. Mas como não tem regra, o legal vai ser o 

improviso mesmo. Também pode ser interessante filmar esse momento ou registrar essa 

história diferente que foi construída com a participação de todos. 

 

QUE TAL UM DESAFIO? 

Nossa segunda proposta de atividade vai trazer uma experiência que proporcionará uma 

reflexão sobre o que achamos e o que realmente acontece, mas nem sempre nossa 

concepção corresponde ao que foi pensado inicialmente. Essa atividade, assim como as 

outras, deve ser realizada sob a supervisão de vocês, por conter objetos pequenos e água. 

Trata-se de uma experiência onde as crianças irão supor quais objetos irão afundar e 

quais objetos irão flutuar na água. Com certeza trará muitas reflexões e divertimento 

para as crianças. Depois da experiência realizada, a cada objeto, confirme com a criança 

se sua opinião inicial correspondia ou não ao que realmente aconteceu. Para realizar a 

atividade vocês devem escolher um local que possa ser molhado, mas se não tiverem uma 

área em casa, uma opção é dentro do box do chuveiro. Selecione previamente objetos que 

possam ser molhados e divida entre os que vão flutuar e os que vão afundar, se possível 

faça o teste antes.  

Os objetos podem ser os mais variados possíveis: lápis, bolinha, colher, peneira, esponja, 

carrinho, copo, anel... Você pode encher com água uma bacia, um balde ou outro recipiente. 

Depois de realizar a brincadeira, aproveite essa água para molhar as plantas ou lavar 

algum piso, só não vale jogar a água fora! As crianças também podem ser convidadas a 

reutilizar essa água. Assim como a impressão de que o lobo é sempre mau, as impressões 

iniciais a respeito dos objetos nem sempre correspondiam, não é mesmo? E o mais legal 

desta brincadeira, é que enquanto a gente se diverte, a gente também reflete.  

 Agora, queremos ver um registro dessa experiência! Compartilhem com a gente aqui com 

a gente no Google Classroom.  



DOMINGO É DIA DOS AVÔS! QUE TAL VOCÊ FAZER UM VÍDEO E PEDIR PARA SEUS 

PAIS ENVIAREM PARA ELES? TENHO CERTEZA QUE ELES IRÃO ADORAR. 

SEGUNDA- FEIRA QUERO SABER COMO FOI! CAPRICHE!  

 

BOM FIM DE SEMANA! 


