
 

               

 

 

 

 

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: 15 DE ABRIL DE 2020 – SEXTA-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, Renata, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM 

OBJETIVO: Relembrar a rotina escolar/Apreciar uma história, desenvolvendo a escuta 

e a interpretação oral/ Desenvolver o gosto por histórias/ Trabalhar a concentração. 

Hoje iremos realizar uma ciranda de livros em casa! 

Inicialmente, conversar com a criança relembrando a rotina da sexta-feira na escola (dia 

do brinquedo e da ciranda de livros). Cantar com ela algumas músicas comuns no ambiente 

escolar. Ex: o sapo não lava o pé, borboletinha, A. B, C... 



Selecionar os livros infantis que tiver em casa, colocar organizado no chão (pode usar um 

tapete ou lençol dobrado, deixando esse momento mais atrativo). Informar a criança que 

ela terá que escolher um livro bem especial para a mamãe (ou papai) ler. Antes da escolha, 

o adulto pode realizar a leitura dos títulos dos livros, pode realizar contagem, explorar 

as cores...e, após a leitura, conversar sobre a história. 

ATIVIDADE: Ilustrar no papel ofício a parte da história que mais gostou. Vale usar a 

criatividade e utilizar materiais variados (tinta, cola colorida, gliter, papel colorido, lã, 

botões...) 

 

 INGLÊS: 

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

teacher Ananda ensinando a fazer o "color transformer". 

 

 Momento LIV: 

Objeto: Inteligência Emocional - Manifestações do amor.  

 

VAMOS ABRAÇAR? 

 

Uma das formas através da qual nós manifestamos nosso amor é o abraço. 

Pergunte para a criança se ela gostaria de poder abraçar alguém. Se a pessoa estiver 

perto, podem se abraçar; se não estiver, vamos combinar de fazermos isso depois e, até 

lá, podemos pensar em que tipo de abraço daremos. 

Existem certos tipos de abraços bem legais que vocês já podem praticar: abraço comum, 

abraço de urso, abraço de costas, abraço apressado, abraço em câmera lenta, abraço-

sanduíche. Experimente todos eles com a criança.  

Depois, pergunte à criança qual abraço ela preferiu e se ela não gostou ou não se sentiu 

confortável com algum deles. 

Que tal agora vocês inventarem uma nova forma de se abraçar e nomearem esse abraço?  

Vocês terão que ser bem criativos! Compartilhem conosco uma foto desse abraço 

diferente e o nome que vocês escolheram para ele aqui no google classroom. 

BOM FINAL DE SEMANA!  

 


