
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pequenos,  

A semana está recheada de atividades alegres, histórias, joguinhos, 

investigações e experiências. Vamos juntos brincar e aprender! 

Beijinhos das Prós Rivi e Lore. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 27 DE JULHO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

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 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE: Contos clássicos 

 

OBJETIVO: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

 Vamos assistir ao filminho do Conto Branca de Neve: 

https://www.youtube.com/watch?v=22p8CyfeDYI   Qual a parte da história que 

você mais gosta? 

 Por que você gosta desta parte?  

 Agora, abra o livro na ficha 100 e faça um lindo desenho da parte que mais gosta. 

Não esqueça de caprichar nos detalhes. 

 E agora, que tal completar o cenário com a Branca de Neve, os sete anões e a 

bruxa? Acesse o link e não esqueça de permitir o Adobe flash para jogar. 

http://www.princesadosjogos.com/a-decoracao-da-branca-de-neve.html 

 

Área do Conhecimento: Linguagem 

 

ATIVIDADE:  Identificar numerais até 20 através do jogo e do uso da matemática 

no cotidiano. 
 

 Vamos brincar de identificar numerais até 20 e montar um quebra-cabeça?  

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_tw

enty_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matema

tica-ate-20/index.htm  

 

 A pró vai falar alguns numerais e a criança deve escrever no caderno. Ex.: Qual o 

seu Grupo? Número de crianças do nosso Grupo? Número que representa a data 

https://www.youtube.com/watch?v=22p8CyfeDYI
http://www.princesadosjogos.com/a-decoracao-da-branca-de-neve.html
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_twenty_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_twenty_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clickmath_audio_one_till_twenty_pt.htm?language=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/matematica-ate-20/index.htm


de hoje? Quantidade de dedos das nossas mãos? Quantidade de cores de uma 

caixinha de lápis de cor? 

English time:  
Hello Kids, 

 

Let’s play, vamos jogar um jogo online junto com a teacher. 

https://matchthememory.com/rpajaresmytown 

 

Movimento – Educação Física 

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. 

 

MATERIAIS: 

- Não iremos utilizar materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO: Iremos realizar um alongamento no início da aula. 

 

- AQUECIMENTO:  

 

1. Saltos parados no lugar; 

2. Corrida estática; 

3. Vivo Morto. 

 

- ATIVIDADES: 

 

1. Desenhando no escuro: serão mostrados três objetos e os alunos terão que 

desenhá-los de acordo com as dicas dadas. No final os objetos serão mostrados 

e veremos como ficaram os desenhos.  

 

 


