
  

 

 
 

 

 

 

 

Meus queridos alunos,  

Como é bom estar pertinho de vocês todos os dias. Teremos uma semana 

maravilhosa com muito amor e grandes conquistas! 

 

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: 13 DE JULHO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Sociedade 

ATIVIDADE: Portadores textuais\ animais em extinção 

 

OBJETIVO: Conhecer e identificar diferentes portadores textuais\ Identificar e 

selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua conservação.  

  

 Leia a matéria “A bela em extinção” da revista Ciência Hoje das Crianças. 

http://chc.org.br/bela-em-extincao/ 

 Converse com a criança sobre o texto, perguntando do que ele fala, de qual animal ele 

trata, onde vive esse animal, etc. 

 Apresentar alguns animais em extinção através do vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=eaII9ZKHK9M 

 Pergunte sobre outros animais em perigo de extinção, tendo por base o vídeo 

apresentado. 

 Escreva, com a ajuda da criança, o nome desses animais em uma folha de ofício. 

 Peça à criança que escolha um dos animais em extinção e o desenhe no espaço da 

ficha 93 reservado para isso. 

Área do Conhecimento: Matemática 

ATIVIDADE: “Quantificar por estimativa" 

 

OBJETIVO: Estabelecer noções básicas de conceitos matemáticos. Relacionar 

números suas quantidades. 

 

 Reunir alguns objetos em cima de uma mesa ou dentro de um pote transparente e 

solicitar que a criança tente adivinhar quantos objetos há.  

 Conferir o resultado por meio de contagem. 

 Solicitar que a criança escreva o número correspondente a contagem realizada. 

 Agora vamos jogar completar a palavra e contar as letrinhas? Acesse ao link: 

https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/contando-letras/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eaII9ZKHK9M
https://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-portuguesa/contando-letras/


English time 

Hello Kids, 

Ontem falamos sobre a town, vamos assistir o vídeo novamente e fazer a atividade 

do livro page 48 junto com a teacher. 

 

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: 

 

- Não utilizaremos materiais para o desenvolvimento das aulas; 

 

ATIVIDADES: 

 

- Aula iniciará com um alongamento;  

- Em seguida, faremos um breve aquecimento; 

- Por fim, faremos uma aula de Yoga, onde serão mostradas imagens aos alunos e eles 

terão que visualizar e imitar o movimento ilustrado. 
 
 

 


