
  
 

 

 

 

 
 

 

 

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: 21 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem 

ATIVIDADE: Sequência da história 

 

OBJETIVO: Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de 

encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história 

 

 Você lembra da história da Branca de Neve? Pegue o livro na ficha 102 e com ajuda de 

um adulto você irá destacar as imagens que estão no final do livro e a colá-las na 

sequência correta. 

 Agora, vamos brincar um pouquinho? Fique atenta no anãozinho que está fazendo som 

e siga a sequência. Atenção!!! 

 Acesse o link e não esqueça de permitir o Adobe flash para jogar. 
https://www.mrjogos.com.br/jogo/branca-de-neve-e-os-sete-anoes.jsp 

 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Sociedade 

ATIVIDADE: Autorretrato 

OBJETIVO: Reconhecer as partes do corpo/ Identificar as letras que compõe a palavra 

Espelho.  

 Vamos iniciar cantando e representando corporalmente com a criança a canção infantil 

que fala sobre as partes do corpo “Cabeça, ombro, perna e pé” 

    https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls. 

 Leia para a criança o poema “Espelho, espelho meu”, de Anita Adas, na ficha 103 e, 

questionando-as, estimule-as a interpretá-lo.  

Espelho, espelho meu 

Espelho, espelho meu 

Quem sou eu? 

Você é a menina Nina 

Tão pequenina 

Que faz naninha 

No colo da maninha. 

Espelho, espelho meu 

https://www.mrjogos.com.br/jogo/branca-de-neve-e-os-sete-anoes.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls


Maninha é igual a mim? 

Não, menina Nina! 

Ninguém é igual a ninguém! 

Somos todos diferentes 

Até no jeito de escovar os dentes. 

Anita Adas. 

 

 Converse sobre a diversidade humana: gostos, aspectos físicos, emocionais, etc. 

Valorize as diferenças positivamente. 

 Apresente a adivinha para a criança. 

Não sou bonito por trás, 

Mas sou bonito pela frente 

Eu estou sempre a mudar 

Porque imito muita gente. 

Resposta: ESPELHO 

 

 Depois de respondida a adivinha, escreva a palavra ESPELHO em uma folha de papel 

em letra bastão com a ajuda da criança e explore as letras iniciais, as finais e as 

intermediárias da palavra.  

 Oriente-a, então, a encontrá-la no diagrama na ficha 103 e a pintá-la de amarelo. 

 Em seguida, disponibilize um espelho para que a criança possa observar os traços do 

próprio rosto. 

 Oriente-a a passar as mãos sobre nariz, boca, orelhas, olhos, testa, queixo e 

bochechas, para que possa se perceber melhor. 

 Peça-lhe que desenhe o próprio rosto no espelho representado na de atividade. 

 

English Time: Ver aula no classroom.  

 

Música: 

 
OBJETIVO 

Reproduzir sons da história “O Passeio na fazenda”. 

 

METODOLOGIA 

O professor contará uma história e as crianças farão som dos animais e objetos que 

aparecerem nas cenas. 



APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/5zKJhAED-6k 

 

Vamos ouvir TCHAIKOVSKY - Do ballet, O Quebra Nozes. 

 

 

https://youtu.be/5zKJhAED-6k

