
 

 
 

 

 

 

 

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: 30 DE JULHO DE 2020 – QUINTA-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, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Lorena, João 

 

APRESENTAR UM DOS VÍDEOS ENVIADOS PELAS CRIANÇAS DA HISTÓRIA DA 

BRANCA DE NEVE. 

 



Área do Conhecimento: Matemática\ Natureza 

ATIVIDADE: Brincando com as palavras 

 
 OBJETIVO: Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica 

e/ou de leitura. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, 

realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 Retome os tipos de texto que as crianças já conhecem por meio dos slides. 

 Diga que a nova unidade irá trabalhar com poemas. Explique que poema é um tipo 

de texto escrito ou falado, que apresenta ritmos e rimas. 

 Assista aos vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=6RKn6DBzkmM- Leilão no jardim / Cecília 

Meirelles 
https://www.youtube.com/watch?v=7-w3Dlm5OUM- Pinguim / Toquinho 

https://www.youtube.com/watch?v=x1IaU-5f7rQLeilão – Leilão no jardim / Cecília 

Meirelles 
 Observe com a criança a ficha 106 de abertura e pergunte a ela o que está vendo, 

o que as crianças das imagens estão fazendo. Questione se reconhecem algumas 

letras. 

 Com a criança, recorte letras grandes de revistas; peça a ela que forme palavras 

e cole no caderno de desenho. 

 Depois, brinque com ela desafiando a ler as palavras que escreveu. 

 Construa um alfabeto com a criança em forma de cards ou imprima o arquivo em 

anexo e deixe disponível para que possa manusear e escrever com esse material 

quando ela quiser. 

 Baixe o aplicativo no play store do celular ou tablet “Aprendendo as letras- ABC 

nas caixas” e vamos brincar!!! 

 

 

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. 

Por a canção (https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4), ver alguns animais da 

selva, que tem na canção.  

https://www.youtube.com/watch?v=6RKn6DBzkmM-
https://www.youtube.com/watch?v=7-w3Dlm5OUM-
https://www.youtube.com/watch?v=x1IaU-5f7rQLeilão
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


Logo em seguida por o vídeo da teacher Ananda ensinando a fazer um “Crocodile” usando 

sucatas! 

Materiais: 

Sucatas diversas como: vasilhas plásticas, rolos de papel higiênico, recortes de papel e 

tec. 

 


