
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:30 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: NATUREZA/ SOCIEDADE 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre os alimentos e a sua importância. 

Observar, relatar e descrever semelhanças e diferenças entre as características 

e propriedades dos objetos. 

ATIVIDADE: Assistir com a criança ao vídeo do Cocoricó “ Vitamina tutti frutti” 

link https://www.youtube.com/watch?v=pBcRClDj76w. Perguntar a ela o que 

costuma comer quando acorda. Converse sobre a importância de se alimentar bem 

https://www.youtube.com/watch?v=pBcRClDj76w


no período da manhã, uma vez ficamos muitas horas sem comer enquanto dormimos 

e precisamos de energia para as atividades que realizamos durante o dia. Faça 

analogias, como: o carro não anda sem combustível, a TV não anda sem energia… 

Faça uma lista com a criança com o seguinte título: Café da manhã. Escreva (com 

letra bastão) o nome dos alimentos consumidos nessa refeição. Explorar as 

primeiras letras das palavras escritas. 

Se o dia estiver sol, proponha a criança uma brincadeira de observação das 

sombras. Fique ao lado dela e peça que observe as sombras no chão. Peça-lhe que 

perceba as diferenças entre a sombra dela e a do adulto (altura, tamanho do braço, 

das pernas…). Brinque também de fazer sombras com as mãos.  

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2, ficha 85. Conversar com a criança sobre os 

alimentos representados na ficha de atividade, pergunte se sabem o nome deles, 

se gosta, se costuma consumir, em que refeição o seu consumo é mais frequente… 

Oriente a criança a ligar as figuras dos alimentos às suas respectivas sombras. 

 

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 por o vídeo da teacher Ananda ensinando a fazer um “Crocodile” 

usando sucatas! 

Materiais: 

Sucatas diversas como: vasilhas plásticas, rolos de papel higiênico, recortes de 

papel e tec. 

 

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

