
 
  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:15 DE JULHO 2020 – QUARTA-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 Roberto, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Roberto, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA/ MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Ampliar o repertório oral; Desenvolver hábitos de alimentação 

saudável; Explorar as características de alguns alimentos; Realizar contagem e 

representar quantidades. 

ATIVIDADE: Converse com a criança sobre alimentação e sobre as suas 

preferências, do que gosta de comer e do que não gosta, e a importância de uma 

alimentação diversificada.  



Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=a2Vai1sd7V8. Doces 

Frutas. O show da Luna!.  

Depois, pedir à criança que fale sobre a fruta preferida. (Se tiver a fruta em casa 

é interessante mostrar). Explorar as características como: cores, texturas, 

sabores... Pesquisar na internet os benefícios dessa fruta. 

Conversar sobre o consumo exagerado de alimentos industrializados e gordurosos 

como biscoito recheado e sorvete (que aparecerão na atividade) e suas 

consequências.  

ATIVIDADE:  Livro Prosinha 2. Ficha 79. Oriente a criança a destacar os 

adesivos que estão no final do livro. Peça-lhe que contorne os alimentos com as 

cores indicadas na ficha e, depois, contem representando a quantidade 

correspondente com as bolinhas dos adesivos. 

 

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 o vídeo da teacher João limpando o seu “bedroom”. Saber o 

que ele usa para fazer essa limpeza. Saber se na casa das crianças é a mesma 

coisa.  

 

MÚSICA: 

Objetivo: Timbre (qualidade/tipo) 

A voz como instrumento musical. 

Apreciar peça onde a voz é levada ao seu ápice técnico e limite de 

extensão. Acesse o link. 

https://youtu.be/rxGy83aipbY  (A Rainha da noite) 

Da obra de Mozart - A Flauta Mágica  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2Vai1sd7V8
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/rxGy83aipbY

