
   

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Olá meus queridos, como vocês estão? Nós estamos aqui com muitas saudades, 

mas neste momento temos que nos cuidar. Então capriche nas atividades que 

preparamos para vocês com muito carinho. Um beijo enorme no coração de 

todos. 

Bons estudos! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

DATA: 31 DE MARÇO DE 2020 – TERÇA-FEIRA 

 

 Língua Portuguesa  

Atividade: Reconhecimento de letras 

 Pesquise, recorte e cole palavras iniciadas com as letras trabalhadas (M, G, T), 

escolha uma palavra de cada letra e escreva uma frase. Utilizar uma folha de papel 

que tenha disponível e guarde a atividade para trazer no retorno às aulas.  

 

 



 

 Sociedade e Natureza 
 

Atividade: Hábitos de higiene 
 

 Assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=_BvV3o0NClk 

Conversar sobre os hábitos de higiene que devemos ter para crescermos saudáveis. 

 

 Teatro 

 Pró Camila tem uma historinha muito divertida para você e sua família. E que tal, depois 

que assistirem vocês também gravem uma historinha e encaminhe para a gente. Se não 

der, não tem problema, é apenas uma sugestão! 

Acesse o vídeo e se divirta. Ah, peça a mamãe para fazer pipoca! 
 

 Link do vídeo 1 – Recadinho da Pró Cami 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz-sUfRrifg 

 
 

 Link do vídeo 2 – Um Mundo Debaixo da Cama: A Maior Poça de Lama do Mundo! 

https://www.youtube.com/watch?v=EKA2Jtd2wAU7 
 

 Agora é a sua vez!!! 

Quero ver quem lembra o que foi que cada vizinho da Pepa pediu para trazer do 

mercado!!! Quem lembra?? 
 

 Hora de Brincar!! 

 

Fui ao Mercado ou Fui à Feira e comprei:  

 

Regra:  

Um jogador diz em voz alta: Fui à feira e comprei. Por exemplo, ”maçã”. O jogador 

seguinte repete a frase do primeiro acrescentando outra mercadoria comprada, por 

exemplo: “batata”, o terceiro jogador repete as mercadorias que os jogadores 

anteriores disseram e acrescenta mais uma ganha quem não repetir mercadoria e 

lembrar todas que foram faladas.  

A brincadeira acaba quando a frase ficar muito comprida e for muito difícil 

conseguir repetir a frase inteira. Se alguma criança travar e não souber continuar a 

frase, você pode ajudá-la fazendo uma pergunta ou dando uma pista, dando dicas. Por 

exemplo: Depois dessa fruta, vem aquela que é vermelhinha... Pequenininha... etc.. 

Esta brincadeira também pode ser feita com objetos! “Fui à lua e levei...” consiste 

em memorizar os objetos e a ordem em que eles foram falados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BvV3o0NClk
https://www.youtube.com/watch?v=Wz-sUfRrifg
https://www.youtube.com/watch?v=EKA2Jtd2wAU7
https://amenteemaravilhosa.com.br/melhorar-memoria-capacidade-intelectual/


 English time 

Atividade: HOW IS THE WEATER? (Como está o tempo?) 
 

Passar o vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

Relembrar a pergunta: How is the weater? Como está o tempo?  

Essa atividade poderá ser feita observando o céu através da janela. A pergunta poderá 

ser feita todos os dias para que seja percebida a diferença entre os dias. Desenhar como 

está o tempo. Depois escrever a palavra correspondente. 
 

 

Vocabulário: 
 

SUNNY – ENSOLARADO 

RAINY – CHUVOSO 

CLOUDY – NUBLADO 

SNOWY – NEVOSO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

