
 
  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:16 DE JULHO 2020 – QUINTA-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 10h00  

Sala do G3A – Prós, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA 

OBJETIVO: Despertar a curiosidade da criança; Ampliar o conhecimento sobre 

os animais; Desenvolver o sentido da audição.  

ATIVIDADE: Convidar a criança para se concentrar e apenas ouvir o som emitido 

pelo animal que estará atrás da cortina. Ela tentará adivinhar. Ver vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=h2frc3fLXU4. O som dos animais - Como é o 

som? 

https://www.youtube.com/watch?v=h2frc3fLXU4


Observar as reações, as hipóteses e os diálogos. Provavelmente a criança 

demonstrará curiosidade e conversará sobre as impressões e sobre o que está 

ouvindo.  

Faça uma pequena lista (letra bastão) com os nomes de alguns animais que a criança 

adivinhou explorando a primeira letra. Pode solicitar que pinte com lápis de cor. 

Questionar: Você conhece alguns animais que vivem na floresta?  E os que vivem 

no mar? Quais são os animais que  você mais gosta? Desafiar a criança a fazer os 

sons e os movimentos que esses animais fazem.  

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2. Fichas 117 e 118. Peça à criança que diga o 

nome dos animais apresentados nas fichas (leão, besouro, pássaro, cobra, peixe e 

cachorro) 

 

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 30 do livro Super Safari. Construir uma “rocking 

chicken” para brincar com a família e amigos. 

 

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

