
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oi, Turminha! Vamos descobrir novos conhecimentos essa 

semana? Teremos muitas brincadeiras e atividades 

encantadoras…Pensadas com todo carinho, especialmente para 

vocês! 

Beijos da Pró Riviam e da Pró Carol! 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 01 DE JUNHO DE 2020 – SEGUNDA-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, Camila, Ananda 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Psicomotricidade 

OBJETIVOS: Divertir a criança. Movimentar o corpo através de coreografia e desafios. 

Desenvolver as capacidades motoras de saltar,  rastejar, equilibrar e passar água da 

jarra para o copo. 

ATIVIDADE: Baile a fantasia e circuito motor 

Hoje é dia de fantasia! Vamos brincar e dançar? Link de música do Fitdance kids: 

https://www.youtube.com/watch?v=DSbi52TQ80I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSbi52TQ80I


 O grupo 3 ama  aventuras, por isso vamos brincar num circuito motor bem divertido! 

(SE A FANTASIA FOR COMPRIDA E HOUVER RISCO DE PRENDER OS PÉS OU 

BRAÇOS, TROCAR A FANTASIA POR UMA ROUPA CONFORTÁVEL). 

CIRCUITO MOTOR 

 Um adulto montará obstáculos e deve realizar para a criança ver como é o percurso e em 

seguida convidar a criança para o desafio. 

1- Passar num caminho feito de almofada ou travesseiros... Sem pisar no chão, apenas 

nas almofadas. 

2-  Passar por baixo de uma ponte feita de cadeiras ou puffs  (cabo de vassoura na parte 

superior). 

3- Pegar um funil e um balão e evitar que o balão caia usando o funil, 

equilibrando. 

4-  Deixar preparado para o circuito uma jarra (plástica) com água 

e corante alimentício ou apenas água, a criança deve colocar a 

água no copo (evitando derramar) e andar com o copo na mão  na 

corda, fita crepe no chão ou rejunte do piso, se equilibrando, 

finalizando o circuito. 

 

Atividade: Desenhar o circuito motor no caderno. Conversar sobre o que mais gostou 

de realizar no circuito. 

TEATRO: 

Cara de quê? 
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI 

Hoje é o dia da nossa festinha! OBA!!! E dando continuidade à nossa animação e nossas 

brincadeiras, na vídeo-aulinha de hoje vamos brincar e dançar de CARA DE QUÊ? – uma 

música do Grupo Coração Palpita que Pró Cami adaptou para vocês! Vamos assistir ao vídeo 

e embarcar neste mundo das expressões!? Agora, neste momento, por exemplo, você está 

com CARA DE QUÊ??? Hahaha!!! Vamos nessa! Dá lá o play e vamos nos divertir! 

 

 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?” 

https://youtu.be/eT-s7wTqWSI


Agora vamos assistir o vídeo da teacher  Ananda fazendo uma experiência com  cores,  

"color explosion'! 

Materiais utilizados: 

Mik (leite) 

Food coloring (corante alimentício) 

Detergent (detergente)  

Cotton swab (cotonetes) 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs   

 https://we.tl/t-LH1FPGME58 

 

 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs
https://we.tl/t-LH1FPGME58

