
 
 

 

 

 

 

 

 

Recadinho Especial: 

Estou amando a participação de vocês em nossas aulas on-line e todas as vivências, 

atividades e brincadeiras que postam para a gente… Tudo lindo e feito com capricho! 

Estou curiosa para ver as produções de vocês dos próximos dias. Tenham uma 

semana de alegrias e cheia de descobertas! 

 Beijinhos. 

ROTEIRO DE ATIVIDADE – Grupo 3 

DATA:19 DE MAIO DE 2020, TERÇA-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 Daniel, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Daniel, Caroline, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a contagem de materiais concretos. Identificar 

numerais. Ordenar objetos do menor para o maior. 

 

Selecionar bonecos (as) que tenha em casa (cinco) para fazer a contagem. Um adulto 

pode registrar os numerais de um a cinco para a criança visualizar. Observar os 

tamanhos dos bonecos (as). Questionando: São do mesmo tamanho? Qual a menor? Qual 



o maior?  Brincar com os bonecos e em seguida assistir ao vídeo dos numerais: 

https://www.youtube.com/watch?v=TQehi_5QplQ. 

Atividade do livro Prosinha: ficha 48. Conversar com a criança sobre o brinquedo da 

ficha: boneca, originária da Rússia, feita de madeira. Com as bonecas é possível brincar 

de família e também se divertir com o fato de uma esconder-se dentro da outra. Essas 

bonecas simbolizam a maternidade. Observar pela casa outros objetos feitos de 

madeira assim como as bonecas russas, explicando a origem da madeira. Oriente a 

criança a destacar as figuras  do final do livro ( o adulto pode ajudar se a criança sentir 

dificuldade). Permita que experimentem e comparem sozinhas os tamanhos até 

definirem a ordem. Depois oriente-a a colar as bonecas nos locais adequados na ficha 

de atividade, explicando a ordem da menor para a maior, ou seja, da pequena para a 

grande. Depois contar as bonecas e oriente a fazer risquinhos para representar a 

quantidade e pode tentar fazer o número, caso queira e consiga, sem que isso seja 

exigido. 

● Aula de Educação física 

 
Professor Daniel sugeriu um vídeo com atividades muito interessante para desenvolver 

a coordenação motora fina. Assista lá e mexa-se! 

 

Objetivo da Aula: 

● Desenvolver aspectos psicomotores importantes para a aprendizagem da 

consciência corporal. Acesse o link: https://youtu.be/moD2K_anGDI 

 

INGLÊS:  

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. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.” 

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

Pedir que as crianças do G3 peguem o livro e coloquem na página 19. Em seguida observar 

o as figuras e pintar os objetos de acordo com a música (cd 1, 27).  
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