
 
  Olá galerinha do Grupinho 3, 

A nossa semana está recheada de atividades bacanas. Esperamos que vocês 

se divirtam e aprendam de uma forma leve e divertida!!! 

 

Beijinhos de carinhos das Prós Ríviam e Carol. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 

DATA: 14 DE JULHO 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. 

9h30 às 10h10  

Sala do G3A – Prós Daniel, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Daniel, Caroline, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Contar oralmente objetos em contextos diversos; Relacionar número 

e quantidade; Estimular a criatividade e ludicidade. 

ATIVIDADE: Propor à criança uma brincadeira de comidinha com os bonecos. 

Antes, colocar em um saco transparente alguns biscoitos e fazer estimativa com 

ela, perguntando: Quantos biscoitos você acha que têm aqui? Será que vai dar para 

todos os bonecos comerem (de brincadeirinha)? E se não der, como faremos? 

O adulto deverá registrar em um papel o número que a criança falou, realizar a 

contagem e registrar o quantidade de biscoitos. 



Depois, brincar com a criança e os bonecos utilizando termos matemáticos como: 

repartir, dividir, mais, menos, quantidade...Use a criatividade! 

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2. Ficha 84. Observe com a criança a imagem da 

ficha de atividade e questione: O que representa essa figura? Onde estão essas 

pessoas? Quais são as refeições que geralmente realizamos em um dia? Quem 

cozinha na sua casa?.  

Fale sobre o céu na imagem e que tipo de refeição fazemos à noite. Juntos, contem 

os objetos representados na figura: Quantos pratos há na mesa? Quantas pessoas 

há na cena? Quantas estrelas podem ser vistas pela janela? 

Oriente a criança a destacar os adesivos que estão no final do livro e ajude a 

posicionar no lugar que deve ser colado. 

 

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. 

Logo em seguida por a canção Finger Family 

(https://www.youtube.com/watch?v=kCka94jeGTk ), cantar e dançar junto com o 

estudante, a canção pode ser repetida, utilize a frase: one more time ( mais uma 

vez)!  

Hora da atividade, fazer a página 29 do livro Super Safari. Conversar com a 

criança se ela se importa com a família e amigos. Se ela ajudaria alguém da família 

ou algum amiguinho com problemas. Desenhar a “Happy face” na página e pintar o 

“scooter” de forma livre  

 

MOVIMENTO: 

Objetivo: 

Através de atividades lúdicas proporcionar o trabalho de capacidades importantes 

para o desenvolvimento infantil, controle motor, noção espaço/tempo, controle 

respiratório e motricidade fina. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kCka94jeGTk


Para as aulas on-line vamos precisar de alguns materiais: 

- Rolos de papel higiênico; 

- Barbante/cordão/cadarço 

- Fita adesiva/durex 

- Papel 

Acesse o link e divirta-se com professor Daniel. https://youtu.be/jqsHNehxlSY 

 

https://youtu.be/jqsHNehxlSY

