
  

 

 
 

 

 

 

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: 20 DE JULHO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

HOJE É DIA DO AMIGO! QUE TAL PREPARAR UMA SURPRESA PARA SEU AMIGO? 

VOCÊ VAI FAZER UM CARTÃOZINHO, TIRAR FOTO E ENVIAR PELO CLASSROOM 

PARA QUE A PRÓ ENVIE PARA SEU AMIGO! CAPRICHE!  

 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Contagem" 

OBJETIVO: Relacionar números a suas quantidades. 

 Vamos nos divertir contando! 

 Você só pode pular na quantidade de folhas indicada pelo número. Se concentre na 

contagem e vamos lá! Acesse o jogo online 

 https://www.cokitos.pt/pintos-saltadores-contar-ate-10/play/  

 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Sociedade 

ATIVIDADE: Emoções / Sentimentos 

OBJETIVO: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

  

 Peça que a criança se observe em um espelho, que se descreva e que nomeiem uma 

característica que as identifique. 

 Assista ao vídeo ‘Espelho meu’ dos grandes pequeninos: 
https://www.youtube.com/watch?v=06vrk7gST08 

 Conversem a respeito de como o que sentimos no dia a dia pode nos influenciar. 

 Lembre-os do vídeo “Emoções” do Cocoricó e explique que os sentimentos mudam. Fale 

sobre a importância do respeito aos sentimentos das pessoas para a boa convivência. 

 Por fim, abra o livro na ficha 99 e oriente a criança a se desenhar no quadro, 

expressando a característica de como está se sentindo. 

 Vamos jogar jogos das emoções? https://wordwall.net/pt/resource/2308905/jogo-das-

emo%C3%A7%C3%B5es 

https://www.cokitos.pt/pintos-saltadores-contar-ate-10/play/
https://www.youtube.com/watch?v=06vrk7gST08
https://wordwall.net/pt/resource/2308905/jogo-das-emo%C3%A7%C3%B5es
https://wordwall.net/pt/resource/2308905/jogo-das-emo%C3%A7%C3%B5es


 https://wordwall.net/pt/resource/1945198/jogo-das-emo%C3%A7%C3%B5es 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

Movimento: 

 
OBJETIVO: 
- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
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. 

 

ATIVIDADES: 

- OFICINA DE BRINQUEDOS 

 

1. PEGOBOL – Cortar as duas garrafas no meio, com cuidado, e com as meias fazer uma 

bola de meia. 

2. BILBOQUÊ – Cortar a garrafa no meio, com cuidado, depois furamos a tampa da 

garrafa e as outras duas tampas amarramos no cordão. 

3. TELEFONE SEM FIO – Fazemos dois furos no fundo dos dois copos, depois passamos 

o barbante nos furos dando um nó na ponta dos barbantes. 

 

 

https://wordwall.net/pt/resource/1945198/jogo-das-emo%C3%A7%C3%B5es

