
  
 

 

 

 

 
 

 

 

Meus amores,  

Esta semana iremos mergulhar no mundo encantado da história da Branca de 

Neve e os sete anões. 

Vamos embarcar nesta fantasia juntos? 

Um beijo grande! 

Pró Ríviam e Pró Lore 

 ----------------------------------------------------- 

ROTINA DA SEMANA 

 

Sala do G4A 

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

8h30h às 9h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online 

 

Sala do G4B   

13h40 – Acolhimento e acolhimento da sala online dos alunos no presencial 

14h – Abertura da sala online 

14h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

14h30 às 15h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online 



ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 19 DE JULHO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Letra R  

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 

palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 

 

 Apresentar o vídeo pequerruchos letra R. 

 https://www.youtube.com/watch?v=A84io5MYlXw. 

 Fazer o traçado da letra R no saquinho de areia. 

 Pesquisar em revistas 3 coisas que comecem com a letra R, cole-as e depois, escreva 

a palavrinha do seu jeito em cada objeto. 

 Ao final apresentar a música Xuxa letra R. 

https://www.youtube.com/watch?v=7bsWxVDK2Rk 

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Qual é o número?" 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois 

e o entre em uma sequência. 

 Brinque de “Qual é o número?”. 

 Escolha um número de 1 à 20 e, você dará dicas para a criança tentar acertar o 

número que escolheu. 

 Conforme as tentativas, dê dicas, usando “maior que”, “menor que”, 

“entre”, “depois”, “antes”, etc. 

 Faça esse tipo de brincadeira várias vezes nos dias que se seguem e, quando a criança 

estiver mais autônoma, você pode sugerir que ela mesma sorteie um número. 

 Agora, vamos brincar de sequência numérica? 

 
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portugues
e&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A84io5MYlXw
https://www.youtube.com/watch?v=7bsWxVDK2Rk
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/rows/number_rows.htm?language=portuguese&linkback=../../pt/jogoseducativos/matematica-contando/index.htm


English time: Ver aula no Classroom. 

 

PARA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMANHÃ separar o material para 

a aula online e os estudantes que estão indo presencial deve levar o material 

levar para o Colégio: 
 

MATERIAIS: 

 

1. PEGOBOL: 

- Duas garrafas pet; 

- Duas meias velhas. 

2. BILBOQUÊ 

- 1 garrafa pet; 

- Cordão; 

- 3 tampas de garrafa. 

 

3. TELEFONE SEM FIO 

- Dois copos de iogurte ou dois copos descartáveis; 

- Barbante. 

 

 


