
 

 
 

 

 

 

 

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: 29 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\Matemática 
 

ATIVIDADE: Contagem 



OBJETIVO: Desenvolver noções de quantidades; Aproximar as crianças do conceito 

de número através do registro de quantidades; Compreender a utilização dos números. 

 Possibilite à criança situações concretas com quantidades no contexto de 

personagens de contos de fadas: 3 porquinhos, 7 anões, 7 cabritinhos, etc. 

 Peça à criança que contem os personagens da ficha 104 e escreva, da forma como 

puderem, o número no quadrinho para resposta.  

 Depois, peça a elas que escrevam o algarismo que representa a quantidade de 

anões no conto da Branca de Neve.  

 Em seguida, solicite que responda quantas personagens representadas não são 

anões e que registrem a quantidade na ficha de atividade. 

 Proponha à criança outro desafio relacionado à ordem e à posição dos 

personagens. 

 Peça a ela que marque nas cores indicadas por você os personagens que se 

encontram nas posições a seguir: a primeira, a última e a do meio, na disposição 

da ficha. 

 Oriente a criança a destacar e montar os fantoches das personagens do conto 

“Branca de neve e os sete anões” do final do livro, colando o verso das figuras nos 

palitos de sorvete ou em outro material disponível. 

 Solicite que a criança desenhe o cenário da história e com os fantoches dos 

personagens, proponha que recontem a história, encenando, imitando vozes, 

levando os personagens de um lugar para o outro, etc.  

 Filme a encenação para enviar pelo classroom. A Professora irá apresentar nas 

aulas seguintes. 

 

AMANHÃ VAMOS PRECISAR DE UMA REVISTA E TESOURA. 

 

Música: 

Identificar o timbre dos instrumentos de sopro (madeiras) e cordas. 

Apreciar I movimento de A Primavera (Vivaldi), Sinfonia Concertante para oboé, 

clarinete, trompa, fagote e orquestra, K. 297b, (Mozart). 

 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o 

 

METODOLOGIA 

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o


Apresentar os trechos onde os instrumentos estudados fazem sua partivipação, juntos 

ou em grupo. 

 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

 

 

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.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 35. Ouvir o áudio e pintar os animais 

de acordo com a música. Identificar cada animal que é cantado na música. Falar sobre 

os animais que estão na música. Saber se eles já viram esses animais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

