
  
 

 

 

 

 
 

 

 

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: 22 DE JULHO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

Área do Conhecimento: Sociedade/Matemática 
 

ATIVIDADE: Os Sete Anões 

 

OBJETIVO: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 

 Conversar novamente sobre a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Pergunte 

o nome de cada um dos anõezinhos, amigos de Branca de Neve. Se não souber, que tal 

uma pesquisa? 

 Pergunte-lhe, por que acha que Atchim, Zangado e Soneca têm esses nomes. É 

importante que as crianças percebam que os nomes foram dados aos anões com base 

nas características, sentimentos ou habilidades que eles têm. 

 Assista ao vídeo clipe “Emoções” do Cocoricó: 

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

 

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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBCUkNuCrIM
https://www.youtube.com/watch?v=06vrk7gST08


Teatro:  

 

 

 

 

 

Controle Remoto Mágico ou Estojo Mágico? 

 

Hoje cada um de vocês irá ganhar um super poder!  

Para quem está em casa vamos precisar pegar emprestado um controle remoto! 

Para quem está no Colégio Mendel usaremos nossos estojos! 

É isso mesmo! Os nossos controles remotos e nossos estojos se transformarão em 

objetos mágicos! Darei para eles o poder de transformar todos que estão ao nosso 

redor e também do outro lado da telinha! 

Acho que vamos ter uma grande bagunça na nossa aula...  hihihihihih! 

Mas atenção! Cada um terá a sua vez de revelar pra gente o que o seu controle remoto 

ou o seu estojo mágico irão fazer... 

Vamos nos divertir! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

 

English Time: Ver aula no classroom.  

 


