
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 29 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: NATUREZA/ PSICOMOTRICIDADE 

OBJETIVO: Reforçar a importância da higiene corporal. Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo. Desenvolver habilidades manuais com o 

manuseio da tesoura. Estimular a concentração. 

ATIVIDADE:   

A atividade de hoje reforça a importância de se lavar as mãos e ter cuidado e 

higiene com o corpo desde cedo, além de desenvolver a psicomotricidade. Com a 



criança em casa, conversar e orientar sobre o jeito correto de realizar a 

higienização, explicando quais são os cuidados necessários nesse momento. Pode 

ser utilizado um boneco para simbolicamente fazer a higienização. (tomar banho, 

lavar os cabelos, limpar o nariz, vestir a roupa…). Fazer questionamentos: Você 

gosta de cortar as unhas? Por que é importante cortar  unhas e cabelos? O que 

acontece com os cabelos se não lavar? Criança pode cortar o cabelo sozinha? 

http://youtu.be/TF6jsi-jL5M  

Falar com a criança sobre os materiais que serão utilizados para realizar a 

atividade  e os cuidados com o manuseio da tesoura. 

Materiais: Papéis coloridos, revistas, cola e tesoura 

ATIVIDADE: No papel colorido contornar a mão da criança, recortar e colar tiras 

de papel representando as unhas. A criança deverá recortar o papel com uma 

tesoura sem ponta, simulando que está cortando as unhas.  

Esta atividade pode ser ampliada para rosto com cabelos, pés com unhas…. 

O registro poderá ser através de fotos ou filmagem. 

 

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.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 35. Ouvir o áudio e pintar as 

bolas de acordo com a música. Identificar quem está com cada tamanho de bola. 

Falar sobre bolas, quais tamanhos e cores que eles conhecem. Saber se eles têm 

esses diferentes tamanhos de bolas. 

 

 

http://youtu.be/TF6jsi-jL5M
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w


MÚSICA: 

Identificar o timbre dos instrumentos de sopro (madeiras) e cordas. 

Apreciar I movimento de A Primavera (Vivaldi), Sinfonia Concertante para oboé, 

clarinete, trompa, fagote e orquestra, K. 297b, (Mozart). 

 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o 

 

METODOLOGIA 

Apresentar os trechos onde os instrumentos estudados fazem sua partivipação, 

juntos ou em grupo. 

 

Obs: importante identificar os instrumentos enquanto aprecia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJT6kPp-c3o

