
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz dia do Amigo!!! 

 Beijinhos coração das Prós Ríviam e Carol! 

 

             

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA:22 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: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Identificar numerais. Relacionar números e quantidades. Colar papéis 

coloridos. Desenvolver a sequência numérica por meio da contagem dos papéis. 

ATIVIDADE:  Vamos procurar os números em casa? Onde estão os números? Estimular 

a criança a procurar os numerais no relógio, controle remoto, calendário, etc. Estimular 

a falar o nome dos numerais. Assistir ao vídeo: Contando e colando de Pró Ríviam G3A. 

https://youtu.be/GlFJt0zUAuU e Construir uma espécie de tabela com colunas em papel 

https://youtu.be/GlFJt0zUAuU


grande (um adulto deve fazer a tabela numérica) com os numerais até 10, seguindo as 

orientações do vídeo  para que a criança realize a colagem de papéis de acordo com o 

número. Disponibilizar papéis picados coloridos (previamente cortados) e cola branca ou 

bastão. E convidar a criança para fazer a colagem. O adulto vai orientando a fazer a 

colagem de acordo com a quantidade correspondente. A criança vai aprendendo os 

números, contando e colando... Vai ser muito divertido!!! 

 

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. 

Hora da atividade, vamos fazer a atividade do livro página 32, listen and color! Ouça o 

áudio CD1 46 e pinte os brinquedos com a cor indicada no áudio, lembrem de repetir os 

nomes dos brinquedos com os nossos pequenos! 

Ball (bola) 

Doll (boneca) 

Puzzle (quebra cabeça) 

Car (carro) 

 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Identificar o timbre dos instrumentos de sopro. 

Apreciar por Ronaldo Miranda: Variações sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros. 

Vídeo da semana: https://youtu.be/k_ICN8XFoOI 

 

METODOLOGIA 

Jogo de adivinhar o instrumento. (Sopro) 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

 

 

 

 

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