
 

 

 

                              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! 

GRUPO 3 

SEXTA-FEIRA 27/03 

Banho dos bonecos: Assistir ao vídeo Castelo Ra-tim-bum. Ratinho Tomando Banho. 

(https://www.youtube.com/watch?v=5EfAaBdVIeQ) . Em seguida, brincar de banho dos bonecos. 

Utilizar: banheira/bacia, produtos de uso pessoal e propor um banho nos bonecos. Explorar 

os produtos necessários e as partes do corpo nos bonecos. 

 

Atividade: Registrar, através de desenho, o banho dos bonecos. 

 

Psicomotricidade: Aproveitar para lavar as roupinhas dos bonecos e, usando pregador, 

prender a roupa no varal. (Amarre uma cordinha/cordão/barbante na altura que dê para a 

criança fazer com autonomia.) 

 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. 

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?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EfAaBdVIeQ
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=2acbHaEBqOw


 

 

 

RECADINHO DO LIV: 

 

Olá amiguinho e amiguinha! 

Vamos juntar as pequenas alegrias para sermos ainda mais felizes?  

 

Assista ao vídeo musical com o Educando “Pequenas alegrias” - Marcela Tais. Disponível 

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

 

Convide sua família para depois que assistirem ao vídeo, dancem juntos, façam desenhos 

relacionados às atividades que eles gostam de fazer, que proporcionem alegria e diversão.    

Papais, dialogue com eles a importância de sabermos identificar o que nos deixa alegre, e 

como podemos acionar este mecanismo dentro da gente, relembrando e buscando fazer 

aquilo que nos faz feliz. 

 

 

 

 

 

 

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

