
 

 
 

 

 

 

 

Meus queridos alunos,  

Vamos continuar a nossa viagem pelo mundo mágico dos contos de 

fadas. Embarque nessa aventura!  

Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 27 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 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Letra T  



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

 Mostrar o vídeo pequerruchos letra T  

https://www.youtube.com/watch?v=6bPtRh1SvyA 

 No caderno de desenho, pedir a criança que faça a letra T com o hidrocor e, em 

seguida, cole papéis coloridos picados em cima. 

 No caderno de desenho fazer uma lista com palavras com a letra T. 

 Em seguida, solicitar que a criança faça o desenho de cada palavra escrita. 

 Apresentar a parlenda do Tatu 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixi91GD0RGc destacando a palavra Tatu. 

 Ao final, apresentar a música https://www.youtube.com/watch?v=ehfEBDsEyxA-

Xuxa letra T .  

 Agora vamos jogar! Não se esqueça de permitir o Adobe flash 

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/alfabeto-em-flash 

 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

 

ATIVIDADE: Números e quantidades 

 

OBJETIVO: Estabelecer noções básicas de conceitos matemáticos. Relacionar 

números suas quantidades. 

 No caderno de desenho escrever os números de 1 a 10.  

 Em seguida, desenhar figuras para cada número representando sua respectiva 

quantidade. 

 

 

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=GoSq-yZcJ-4), ver alguns animais da 

selva, que tem na canção.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 34. Ouvir o áudio e depois circular as 

cenas corretas. Falar sobre o que está acontecendo nas duas cenas. Saber o que as 

crianças fariam se vissem uma cobra de verdade. Saber se elas já viram e o como foi. 

Falar dos perigos em uma selva. 

https://www.youtube.com/watch?v=6bPtRh1SvyA
https://www.youtube.com/watch?v=Ixi91GD0RGc
https://www.youtube.com/watch?v=ehfEBDsEyxA-Xuxa%20letra%20T
https://www.youtube.com/watch?v=ehfEBDsEyxA-Xuxa%20letra%20T
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/alfabeto-em-flash
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


Teatro: 

Fantoches de Papel – Personagens do Teatro  (27 e 29 de Julho)  

“Nem todas as coisas são fáceis de fazer 

Mas querer é poder 

Querer é poder 

Tudo nessa vida que você quiser fazer 

Você vai ter que acreditar em você” 

 

Olá Meus Amores!!! Vocês gostaram do Teatro “A Centopeia que Sonhava”, que 

disponibilizamos o link na semana passada? Pois hoje iremos escolher um ou mais 

personagens (vocês decidem) e vamos fazer um fantoche de papel dos personagens 

escolhidos! Na vídeo-aula que gravei eu mostro para vocês como eu fiz o meu! Então... 

Escolham o bichinho e produzam o de vocês, porque no nosso próximo encontro on-line 

iremos recontar esta história juntos! Topam??? Oba!!! Usem a criatividade e caprichem 

nos seus fantoches! Beijos grandes, Pró Cami 

ATIVIDADE: Escolher um personagem de bichinho que apareça na história da 

Centopeia que Sonhava e fazer um fantoche de papel dele. Bichinhos: A Centopeia, 

Formiga, Lagarta, Andorinha, Peixe, Macaco, Curió. 

OBS: Nas imagens anexadas têm fotos de outros personagens que não são da história, 

o ideal é que façamos personagens da história para a nossa próxima prática! Porém as 

imagens que disponibilizei, servem para termos ideias e construirmos os nossos! 

LINK VIDEO PRÓ CAMI: https://www.youtube.com/watch?v=mEFK51g82No 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEFK51g82No

