
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa semana está recheada de atividades divertidas. Esperamos que vocês 

se curtam e aprendam de uma forma leve e divertida!!! 

 

Beijinhos carinhosos das Prós Ríviam e Carol. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 

DATA: 27 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: LINGUAGEM 

OBJETIVOS: Ampliar o repertório de cantigas e parlendas. Reconhecer as letras 

e seus traçados em diferentes contextos. Conhecer a profissão de cozinheiro e 

chef de cozinha e suas funções. 

ATIVIDADE: Procurar imagens de borboletas em revistas ou desenhar, recortar 

e colar num lápis ou palito de picolé. Brincar com a criança imitando o voo das 



borboletas. Tentar traçar a letra B (de borboleta) no ar, podendo explorar várias 

letras conhecidas da criança. O adulto deve falar o movimento das letras. Ex: Para 

a letra B, sobe a ladeirinha, faz uma barriguinha, depois outra… Escrever a palavra 

BORBOLETINHA, perguntando: Qual a primeira letra? Qual a última? Quantas 

letras tem?  

Depois da brincadeira perguntar: Você conhece alguma música com a palavra 

Borboletinha? Assistir ao vídeo: Borboletinha - DVD Galinha Pintadinha 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

Conversar com a criança sobre quem cozinha em casa e sobre a diferença de quem 

cozinha em casa e profissionalmente. Falar sobre a profissão de Chef ou chefe de 

cozinha, muito comum hoje em restaurantes (como eles trabalham, as roupas que 

vestem, usam quais instrumentos...). Mostrar imagens desses profissionais 

(internet).  

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2 ficha 82. Orientar a criança a destacar o adesivo 

que está no final do livro. Pedir para colar na parte superior do quadro. Em seguida, 

orientar para completar a figura do cozinheiro (respeitando o jeitinho que a 

criança conseguir.) 

 

TEATRO: 

Fantoches de Papel – Personagens do Teatro   

 

“Nem todas as coisas são fáceis de fazer 

Mas querer é poder 

Querer é poder 

Tudo nessa vida que você quiser fazer 

Você vai ter que acreditar em você” 

 

Olá Meus Amores!!! Vocês gostaram do Teatro “A Centopeia que Sonhava”, que 

disponibilizamos o link na semana passada? Pois hoje iremos escolher um ou mais 

personagens (vocês decidem) e vamos fazer um fantoche de papel dos personagens 

escolhidos! Na vídeo-aula que gravei eu mostro para vocês como eu fiz o meu! Então... 

Escolham o bichinho e produzam o de vocês, porque no nosso próximo encontro on-line 

iremos recontar esta história juntos! Topam??? Oba!!! Usem a criatividade e caprichem 

nos seus fantoches! Beijos grandes, Pró Cami 

ATIVIDADE: Escolher um personagem de bichinho que apareça na história da Centopeia 

que Sonhava e fazer um fantoche de papel dele. Bichinhos: A Centopeia, Formiga, Lagarta, 

Andorinha, Peixe, Macaco, Curió. 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


OBS: Nas imagens anexadas têm fotos de outros personagens que não são da história, o 

ideal é que façamos personagens da história para a nossa próxima prática! Porém as 

imagens que disponibilizei, servem para termos ideias e construirmos os nossos! 

LINK VIDEO PRÓ CAMI: https://www.youtube.com/watch?v=mEFK51g82No 

 

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=kptdY22Ty9w), ver os 

brinquedos que tem na canção.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 34. Ouvir o áudio e depois 

circular a cena correta. Falar sobre o que está acontecendo nas duas cenas. Saber 

se as crianças jogam bola, onde jogam e como é esse jogo. Fazer uma bola de papel 

amassado e praticar um longo arremesso. Convidar algum familiar para saber quem 

joga mais longe! 
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