
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz dia do Amigo!!! 

 Beijinhos coração das Prós Ríviam e Carol! 

 

             

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 20 DE JULHO 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. 

9h30 às 10h10 

Sala do G3A – Prós Ríviam, Camila, Ananda 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE E LINGUAGEM 

OBJETIVOS: Valorizar a amizade. Conhecer o portador textual: cartão, aproximando a 

criança da escrita convencional. Identificar letras no nome do amigo. Produzir um cartão 

para um amigo.  

ATIVIDADE: Conversar que hoje é 20 de julho, dia do amigo. Questionando: Como pode 

ser um bom amigo?  Deixar a criança se expressar oralmente.  Assistir ao vídeo: 

Amigãozão Dia do amigo: https://www.youtube.com/watch?v=zJoQHoFvgdg. E agora vamos 

produzir também um cartão para um amigo especial? Para qual amiguinho você gostaria 

de fazer o cartão? Escrever (o adulto) o nome do amigo escolhido com letra grande para 

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


a visualização da criança e explorar as letras. Mas antes de produzir o cartão, a mamãe 

ou um adulto deve mostrar cartões antigos recebidos pela família para que a criança veja 

como são: de Natal, Páscoa, aniversários, dentre outros. Ler para a criança o que contem 

os cartões recebidos e propor a construção do cartão que deve ser bem colorido, com 

desenhos, adesivos, ou seja, bem criativos! A mamãe pode escrever no cartão o que a 

criança falar para o amigo e se a criança demostrar interesse pode tentar registrar o 

nome do amigo, do seu jeitinho, olhando as letras que a mamãe escreveu previamente. O  

cartão pode ser enviado por mensagem virtual através de foto ou mostrado em vídeo 

chamada para o amigo e guardado para o próximo encontro com o amiguinho, após a 

pandemia. 

 

TEATRO: 

Apreciação Teatral e Dia do Amigo 

 

Respeitável Público, hoje trouxemos para vocês o Link de um Espetáculo Teatral do Grupo 

Stripulia! É isso mesmo! Não estamos podendo ir para o teatro, mas o teatro veio até nós! 

Oba!!!!!! Assistam ao vídeo de abertura da Pró Cami e depois é só dar o play no LINK do 

Teatro.  Qual será a história? Uma dica: Tem bichinhos de jardim e tem uma mensagem 

linda sobre AMIZADE!!! Bom Espetáculo! 

Assistam com bem atenção! No nosso próximo encontro falaremos sobre o Espetáculo! 

Quem tem amigos, tem tudo! 

Sugestão: Após assistir ao Espetáculo, gravar uma mensagem de amizade de áudio ou 

vídeo, fazer um desenho ou até mesmo uma carta e enviar para algum amigo/ amiga!  

 

LINK DO VIDEO DE PRO CAMI CONVIDANDO PARA A APRECIAÇÃO: 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4olnDRasM&t=2s 

 

LINK DO VIDEO DO STRIPULIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=3JawFbh1dKQ&feature=em-share_video_user 

 

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  

Pôr a canção (https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y), logo em seguida 

fazer a atividade do livro página 31. Say the words and color the circle ( diga a palavra e 

https://www.youtube.com/watch?v=_p4olnDRasM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3JawFbh1dKQ&feature=em-share_video_user
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y


pinte o círculo), escolha uma cor e diga o nome; Dad (papai), escolha outra cor e diga; 

mom (mamãe), depois sister (irmã) e brother (irmão). 

Pegue uma foto da família e peça para que o estudante aponte  para o familiar que for 

pedido em Inglês.  

Dad (papai) 

Mom (mamãe) 

Sister (irmã)  

 Brother (irmão). 

 


