
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 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: 28 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

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

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

Área do Conhecimento: Matemática/Linguagem 

ATIVIDADE: “Contagem"  

 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma sequência. Distinguir numerais e letras. 

 

 Você já parou para pensar em quantos personagens existem na história da Branca 

de neve e os sete anões? 



 Vamos lembrar? Branca de Neve, os sete anões, o príncipe e a madrasta. E agora, 

conseguiu? 

 Agora, você irá desenhar e pintar o que quiser na quantidade que encontrou. Será 

que consegue? Capriche!!! 

  Vamos brincar de separar letras e números?  Você sabe para que 

servem as letras? E os números? A pró vai levar fichas para a sala com 

letras e números e junto com o Grupo irão separar de um lado da lousa 

colar as fichas com os números e dos outros, as fichas com as letras. 

 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 

ATIVIDADE: Personagens e suas escritas 

 

OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea. 
 

 Vamos relembrar os nomes dos anões, amigos da Branca de neve? 

 Agora que já estamos com a memória fresquinha, abra o livro na ficha 101; 

 Observe os desenhos dos personagens e os identifique. 

 Vamos tentar ler os nomes? Um a um, na segunda coluna da primeira atividade, 

explorando as estratégias de leitura que você já tem. 

 Em seguida, ligue a imagem de cada um dos personagens ao nome correspondente. 

 Depois, relembre os nomes dos anões e escreva o nome do anão que escolher. 

 Use as hipóteses de escritas que têm. 

 

Música: 

OBJETIVO 

Levar para sala de aula brinquedos sonoros. Criar a história dos brinquedos sonoros. 

 

METODOLOGIA 

Solicitar às famílias que enviem brinquedos que produzem som para as crianças que 

vão para sala de aula, com estes sons criar uma história ou música juntos na sala de 

aula. 

 

 

 

https://www.mrjogos.com.br/jogo/branca-de-neve-e-os-sete-anoes.jsp


APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/eDrVtXPpuRI 

Desta vez vamos de oboé. 

 

English time:  
Hello Kids, 

 

Vamos fazer a atividade do livro página 53 junto com a teacher. 

 

 

https://youtu.be/eDrVtXPpuRI

