
 

 

 

                              ROTEIRO DE ATIVIDADES  

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir deste, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

 

Sexta-feira (27/03)  

 Alimentação saudável: Brincar com a criança e realizar uma deliciosa salada de frutas. 

Conversar sobre a importância de se ter uma boa alimentação. A proposta é oferecer 

à criança oportunidades para descobrir diferentes sabores e degustar uma deliciosa 

salada de frutas. Explorar as formas e as cores das frutas. Explorar os sabores, 

conceitos como: grande, médio, pequeno, dentro/fora. 

 Paladar doce e azedo e texturas (mole, duro, macio). 

 A criança poderá descascar as frutas (que puderem) e separá-las por cores. 

 Degustar e se servir como desejarem. 

 A mamãe poderá anotar as falas dos seus filhos e em breve trazer para a pró. 

 Psicomotricidade: Plástico bolha - Quem não gosta de apertar as pequenas bolhas de 

plástico acompanhadas de um sonoro “ploc” ao estourar? Pois bem! Reúna os pedaços 

do material que tiver em casa ou compre por metro em uma casa de material para 

construção e coloque a criança para exercitar os dedinhos.  

 Hello, Guys!! 

 

Pela manhã, passar a canção que se encontra no youtube “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


 

 

 

Vamos falar sobre a temperatura de alguns lugares ou objetos. “Cold” para coisas 

frias e “hot” para coisas quentes. Assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2acbHaEBqOw observar as mudanças de temperatura 

das imagens. Brincar com as crianças com objetos quentes e frios. Colocar e tirar objetos 

diversos nas mãos das crianças e perguntar “Is it hot or cold?” Isso está quente ou frio? 

 

RECADINHO DO LIV: 

Olá, amiguinho e amiguinha! 

 

Qual a sua cor preferida? O amor e a alegria preenchem a vida com novas cores, não é? 

Para alegrar e colorir o seu dia, assista ao vídeo musical Mundo Bita – Magia das Cores. 

Disponível em:   https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U 

Depois convide a sua família para dançarem juntos, façam desenhos com eles sobre a 

Natureza para estimular o uso das cores – o uso do amarelo para o Sol, o uso do azul para o 

céu, para o mar, o uso do verde para as árvores, o uso do roxo para uma flor... etc  

Dialogue com eles sobre a importância da Natureza, do Sol, da água, dos rios, dos animais, 

e de cada ser humano neste planeta, pois todos nós estamos integrados e conectados neste 

Universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=2acbHaEBqOw
https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U

