
 

               

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

 Grupo 3,  

A semana será bem especial… Cheia de diversão e do jeitinho que vocês 

gostam! Esperamos vocês para brincar com a gente e aprender com cada 

atividade, música e brincadeira. Embarquem nessa aventura!!! Beijinhos! 

                                   

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 14 DE ABRIL DE 2020 – QUINTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores on-line:  

8h às 8h40  

Sala do G3A – Prós Ananda, Ríviam 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Aproximar a criança da escrita convencional dos números / Reconhecer e 

identificar os números / Desenvolver coordenação motora ampla.  

Criar fichas de números de 1 a 6 com representações. Ex: O número 2 e 2 bolinhas 

desenhadas embaixo do número, o número 4 e 4 estrelinhas desenhadas..., (Recortar 

quadrados em papel ofício, cartolina ou papéis coloridos...). Apresentar as fichas para a 

criança e colocar ao avesso. Depois, brincar de advinha, solicitando que pegue uma ficha 

de cada vez para descobrir o número indicado. O adulto pode ajudar! 



Assistir ao vídeo:  Xuxa - dança da cadeira https://www.youtube.com/watch?v=mlAuZN79BzI 
Depois, brincar com a criança de uma dança das cadeiras diferente. Colar as fichas 

enumeradas nas cadeiras que tiver em casa, e cada vez que a música parar, a criança deve 

dizer o número que tem em sua cadeira. Vale chamar todo mundo que tiver em casa. Será 

bem divertido! 

ATIVIDADE DO LIVRO PROSINHA FICHA 43; Conte com a criança a quantidade de 

pedrinhas e demonstre como preencher (fazendo tracinhos, bolinhas, colando palitinhos 

ou registrando o número)  

 

INGLÊS:  
 

Colocar no YouTube  a canção Good morning song, logo em seguida por no YouTube a 

canção "I see something blue!"  https://youtu.be/jYAWf8Y91hA 

 

Em seguida fazer a atividade do livro página 18. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mlAuZN79BzI
https://youtu.be/jYAWf8Y91hA

