
  

 

 
 

 

 

 

 

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: 14 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

Área do Conhecimento: Linguagem\Matemática 
 

ATIVIDADE: Escrita do nome e sobrenome 

 

OBJETIVO: Reconhecer e grafar seu nome e sobrenome\ Realizar a contagem e 

registro do número. 

 

 Apresentar o vídeo Gente tem sobrenome – Toquinho 

https://www.youtube.com/watch?v=16Fc2irUHK8 

 Conversar com a criança que todas as coisas têm nome, mas somente as pessoas têm 

sobrenome. 

 Explicar que o sobrenome está ligado aos nossos pais. Recebemos o sobrenome da 

nossa família. 

 Questionar a criança se ela já sabe o seu sobrenome. Em seguida, apresentar uma 

ficha com o nome e sobrenome da criança e solicitar que ela escreva no caderno de 

desenho. 

 Indagar sobre as letras que fazem parte do seu nome e sobrenome. 

 Realizar a contagem das letras do nome e sobrenome e realizar o registro do número. 

   Vamos assistir ao vídeo da história: No reino das letras felizes. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXX4smif0Yw. Agora que acha de escolher 

cinco letras do alfabeto e escrever no caderno grande, pintar e desenhar carinhas, 

cabelos... Vai ser muito divertido! 

 Música: O alfabeto vamos aprender  

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

 

English time:  
Hello Kids, 

Qual lugar da town que nós vimos que você mais gosta? Vamos fazer um lindo desenho 

deste lugar! 

Música: 

 
OBJETIVO 

Identificar os sons fortes e suaves. 

https://www.youtube.com/watch?v=16Fc2irUHK8
https://www.youtube.com/watch?v=dXX4smif0Yw


Procurar sons longos e curtos em casa. 

METODOLOGIA 

Com auxílio de vídeos e áudios, as crianças verão e ouvirão sons fortes suaves, depois o 

mesmo será feito com sons de objetos, também será feita uma caçada aos sons longos e 

curtos em casa. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/CAhXnOMPXo4 

Vamos ouvir TCHAIKOVSKY - Do ballet, O Quebra Nozes. 

https://youtu.be/CAhXnOMPXo4

