
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 28 DE JULHO DE 2020 – TERÇA-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 Daniel, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Daniel, Caroline, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Desenvolver situações problema de forma lúdica. Ampliar o 

conhecimento sobre compras, vendas e trocas. Vivenciar situações do cotidiano 

envolvendo conceitos matemáticos. 

ATIVIDADE: Hoje a proposta é brincar de mercadinho ou lojinha. Primeiramente, 

separar embalagens e produtos com rótulos para  organizar o espaço, (shampoo, 



sabonete, creme dental, arroz, feijão, macarrão, frutas…). Depois, colocar preços 

simbólicos. 

Com o ambiente “arrumado”, conversar sobre quem são os profissionais deste 

estabelecimento e combinar quem será o caixa, quem fará as compras. Para isso, 

(como a ideia de dinheiro ainda é abstrata para essa faixa etária) as cédulas podem 

ser feitas de papel em diferentes formas (pode usar fichas com bolinhas ou 

números, pode ser de formas geométricas, de desenhos…). Os papéis precisam ser 

revezados. Na hora da brincadeira alguns termos podem aparecer como: troca, 

valores, quantidade, troco, muito, pouco, mais, menos… 

ATIVIDADE: Registrar no papel ofício, através de desenho, a parte da 

brincadeira que a criança mais  gostou. 

 

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. 

Por a canção (https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w), ver os 

brinquedos que tem na canção. 

Assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “lion mask”!  

 

Materiais: 

2 folhas de papel A4 

Tesoura 

Cola 

Lápis de cor, giz de cera, hidrocor 

 

 

MOVIMENTO: 
 

Objetivo: 

Através de atividades lúdicas, estimular o trabalho da coordenação óculo-manual, 

concentração, noção espacial e motricidade fina. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w


Utilizaremos materiais bem simples, como sempre, e podem ser substituídos 

facilmente: 

- papel 

- fita adesiva 

- cabo de vassoura 

- cordão 

- garrafas 

- papel alumínio 

- qualquer brinquedo ou objeto. 

 

Assista ao vídeo de professor Daniel e divirta-se! Acesse o link.  

https://youtu.be/lA3Z4sL7jdo 
 
 

https://youtu.be/lA3Z4sL7jdo

