
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz dia do Amigo!!! 

 Beijinhos coração das Prós Ríviam e Carol! 

 

             

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA:23 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: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Construir um jogo do boliche. Desenvolver a contagem sequenciada até 10 

através de materiais concretos. Desenvolver a capacidade de lançar a bola. Identificar 

numerais. 

ATIVIDADE: Vamos montar um boliche? Livro Prosinha 1 ficha 34. Ler com a criança 

os passos para a construção do jogo.  Ver os materiais necessários. E como fazer. 

Confeccione o brinquedo com a criança, referenciando sempre a instrução do texto do 



livro. Depois, jogue com a criança. O jogo consiste em colocar 10 pinos de pé (PET) Na 

seguinte disposição: quatro pinos na frente, três pinos  atrás deles, dois pinos na terceira 

fileira e,  na última um pino. Feito isso, deve-se jogar a bola na direção dos pinos para 

derrubá-los. E contar quantas garrafas, pinos foram derrubados. Mesmo que a criança 

ainda não tenha a sequência numérica memorizada, contar os pinos derrubados é um bom 

exercício. Realizar também a atividade do Livro Prosinha 1 ficha 35.  Antes de realizar 

a atividade da ficha,  proponha  a  construção de uma tabela grande que pode conter a 

foto e nome dos participantes ou apenas o nome.  Assim, ao jogar a criança e todos os 

participantes devem contar os pinos e registrar  com risquinhos, bolinhas ou números na 

tabela, preferencialmente com risquinhos. Comparar quem derrubou mais, quem derrubou 

menos e a mesma quantidade de pontos, observando a tabela construída. 

 

A ATIVIDADE DO LIVRO PROSINHA 1 FICHA 36 SERÁ REALIZADA NA AULA 

ONLINE. 

 

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 Ananda ensinando a fazer um puppet de meia! 

 

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

