
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES  

20/03/2020 

Srs. Pais e/ou responsáveis, 

Fique atento às orientações do nosso roteiro de atividades escolares e 

estudos para que, a partir do mesmo, possam acompanhar as propostas 

pedagógicas que deverão ser realizadas nesses dias. 

Bons estudos! 

GRUPO 4 

 

SEXTA-FEIRA (20/03) 

• Mostrar o vídeo “GUGUDADA – O Alfabeto Fonético | A Música da Letra D” 

(https://youtu.be/dC1Kj_XBYqM). 

• Apresentar a parlenda https://www.youtube.com/watch?v=7LZKgTaLCR8- o doce palavra cantada. 

• Perguntar qual a palavra que aparece em várias vezes na parlenda e pedir que escreva, numa folha 

de A4 ou ofício, do seu jeitinho, e ilustre. 

• Em um local aberto em piso de cimento, oferecer um pincel com um copo de água para que a 

criança escreva a letra D e veja desaparecer. 

• Ao final dançar a música da Xuxa (https://www.youtube.com/watch?v=HCce1PwVXls) 

• Lembrar a parlenda do doce. Apresentar a batata doce para a criança degustar, explicando que a 

batata doce é uma planta, também conhecida como batata da terra, batata da ilha, jatica e jetica. 

Aproveitar para explicar que os índios plantam alguns vegetais, dentre eles a batata doce e se 

alimentam dela também.  

• 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. 

 

Logo em seguida por a canção “Head, shoulder , Knees and toes.” 

(https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg) estimular o estudante a cantar e dançar a 

música, repetir as partes do corpo que aparecem na música.  
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Head – Cabeça              Eyes – Olhos 

Shoulder - Ombro          Ears - Ouvidos 

Knees - Joelhos              Mouth - Boca 

Toes - Dedos do pé       Nose – Nariz 

 

Acrescentar o seguinte vocabulário:  

 

Arm – Braço         Foot – Pé 

Leg – Perna            Feet – Pés 

Hand - Mão 

 

Montar o resto do corpo em um papel A4 com recortes de revista, reforçar o vocabulário a cada 

etapa da montagem e escolher um nome para o boneco montado. 


