
 

 

Oi Grupinho 3! Vamos nos divertir e aprender essa 

semana? Teremos muitas atividades interessantes! 

Beijos da Pró Riviam e da Pró Carol!  

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 29 DE MAIO 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. 

8h às 8h40  

Sala do G3A – Prós Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Caroline, João, Renata 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática/ Linguagem 

OBJETIVOS: Brincar dando asas à imaginação junto com a família. Listar os nomes dos 

brinquedos, conhecendo as letras iniciais.  Contar brinquedos, desenvolvendo a contagem 

com materiais concretos. Identificar numerais. 

ATIVIDADE: DIA DO BRINQUEDO 

Assistir ao vídeo: Palco de brinquedos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA  

Conversar sobre as brincadeiras que aparecem na canção. Você gostou de alguma 

brincadeira que aparece na canção? Gostaria de  brincar de alguma delas? E que outras 

brincadeiras com os brinquedos podemos brincar? Selecione brinquedos que gostaria de 

brincar hoje para fazer uma lista com os nomes dos brinquedos. Um adulto fará uma lista 

com os nomes deles com letra bastão e letra grande.  

Perguntar mostrando a palavra: Qual a primeira letra? A criança pode pintar cada inicial 

nas palavras. Depois vamos contar os brinquedos? Fazer a contagem e a mamãe fará 

fichas com os números, se tiver numerais de Eva  ou madeira pode utilizar para ordenar 

os numerais de acordo com a quantidade de brinquedos: 1, 2, 3...  Depois, brincar com a 

criança, com os brinquedos criando diferentes possibilidades: fazer pistas para os 

carros, cabanas para brincar de bonecas, comidinhas com massinhas, grãos. Construir 

https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA
https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA


castelos de legos, criar festas de aniversários para os bonecos, jogar bolar, pular corda, 

brincar de escolinha, jogo da memória, quebra-cabeça, fazer show, etc. 

Atividade: Usar os materiais diversos (tinta, lápis de cor, hidrocor…) para representar 

o dia do Brinquedo no caderno. 

● INGLÊS:  

 

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube “good morning song”, estimular o 

estudante a cantar e dançar. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

Logo em seguida por no YouTube o vídeo "Color mixing" 

 Em seguida fazer a atividade do livro página 22. 

https://www.youtube.com/results?search_query=good+morning+song 

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA 

 
 

● LIV: 

Objeto: inteligência emocional. Conhecendo o medo para enfrentá-lo quando necessário.  

Essa semana vamos conversar com os pequenos sobre o medo? 

Para ilustrar acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Lk1hG2ICXwc  

Esta é uma emoção fundamental para nossa sobrevivência, pois o medo de forma 

moderada nos dá prudência, e assim, nos coloca, sempre em alerta. 

Portanto, não é ruim sentir medo. Ao contrário. O medo nos protege. É através do medo 

também que despertamos a coragem.  

Só precisamos aprender a lidar com ele, mas jamais negá-lo.  

Assim, sempre que o medo ocorrer de forma exagerada, podemos aprender a administrá-

lo com criatividade a fim dominá-lo e não o contrário.  

Por exemplo, seria muito legal se vocês tivessem algo da família que pudesse ser usado 

pela criança em alguns momentos em que ela precise se sentir mais segura. Separe uma 

manta ou cobertor que possa ser customizado com os materiais que vocês já têm em casa, 

como botões, fitas ou retalhos. O cobertor não precisa estar novo, só precisa estar em 

condições de ainda poder ser usado. Este cobertor poderá ser o Cobertor da Coragem.  

Assim, combine com a criança que, sempre que for necessário, ela poderá recorrer ao seu 

“cobertor da coragem”.  

Que tal tirar uma foto do “cobertor da coragem” para vermos como ele ficou? 

Compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima! 
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