
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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: 02 DE JUNHO 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. 

8h às 8h40  

Sala do G3A – Prós Daniel, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Daniel, Caroline, João 

 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza 

 OBJETIVO: Desenvolver hábitos alimentares saudáveis. Listar alimentos e materiais 

necessários para fazer um piquenique.  Pesquisar alimentos saudáveis. Interagir com a 

família num momento de diversão e partilha de alimentos. 

 

 

 



Atividade: Que delícia... Piquenique! 

Desenvolver hábitos alimentares saudáveis.  Listar alimentos e materiais para fazer um 

piquenique, aproximando-se da função social da escrita. Interagir com a família num 

momento de diversão e partilha de alimentos. 

Conversar com a criança que farão um piquenique. Planejar o piquenique, assim um adulto 

deve fazer uma lista o que a criança disser que deve ter no Piquenique e o adulto também 

pode sugerir alimentos, utensílios, etc. Escrever em tamanho grande e em letra bastão 

para  a criança visualizar a lista.  Garanta que haja alimentos frutas, carboidrato e 

sobremesa no piquenique. Junto com a criança, selecionar o ambiente ideal para colocar 

um pano no chão, estimular a alimentação saudável. Convidar todos da casa para a 

brincadeira. Assistir ao vídeo: Piquenique no quintal  do Cocoricó:  

https://www.youtube.com/watch?v=9USjeZDzTOM 

Atividade do livro ficha 38. (Em revistas  ou internet, estimular a criança a procurar 

alimentos que podem ter no piquenique, principalmente os saudáveis e frescos.) O adulto 

deve recortar as figura e deixar uma no final para a criança recortar,  orientando com 

segurar a tesoura e com ajuda do adulto que deve segurar a imagem, mas sem a exigência 

de recortar no limite do desenho, pois ainda estão desenvolvendo a habilidade de recorte 

com tesoura. Ao final colar as figuras na atividade e contar quantas foram coladas. 

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?” 

Agora vamos assistir o vídeo do teacher João com atividades para a melhoria da nossa 

coordenação motora. Convide toda a sua família para participar ! 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs  

https://youtu.be/jlqnwjHHpDg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9USjeZDzTOM
https://www.youtube.com/watch?v=9USjeZDzTOM
https://youtu.be/CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/jlqnwjHHpDg


MOVIMENTO: 

 

Atividade: BRINCANDO DE BRINCAR 

Objetivo da Aula:  

* Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural 

dos povos e grupos. 

- Nossa habilidade  

* Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de desempenho dos colegas. 

Professor Madson, amigo do professor Daniel, preparou uma aula muito legal de Educação 

Física. Então crianças, vamos nos exercitar? Peça ajuda papai, a mamãe e ao irmão para 

brincar de um jeitinho bem legal. 

Acessem o nosso link da aula (https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4) na TV, 

COMPUTADOR, CELULAR ou o NOT e assistam toda a nossa aula, nela mostrarei como 

montar a nossa amarelinha africana, bem como ensinarei alguns movimentos que 

poderemos realizar nessa brincadeira. Adapte os movimentos como achar necessário, 

bem como o tamanho dos quadrados, para o tamanho das crianças. 

Para montar nossa atividade basta providenciar na sua casa FITA CREPE, (caso não tenha 

pode ser fitilho, fita de cetim, durex colorido, tiras de papel presas com durex ou outro 

material que assim entendam ser possível fazer). 

Vamos brincar e viver essa experiência juntos, convide todos em sua casa e se divirta.  

IMPORTANTE: Use a criatividade caso não tenha o material. O importante é montar as 

5 linhas verticais e as 4 linhas horizontais no solo de acordo como está feito no vídeo.  

Eu gostaria muito de vê-los brincando com seus familiares. Se puder, filma essa atividade 

e posta lá na nossa sala virtual. 

Um beijão e até logo! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuIDbP9okR4

