
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:31 DE JULHO 2020 – SEXTA-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 Renata, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Renata, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM 

OBJETIVO: Apreciar uma história, desenvolvendo a escuta e a interpretação 

oral. Desenvolver gosto pelas histórias. Relembrar a rotina escolar. 

ATIVIDADE:   

Conversar com a criança relembrando sempre a rotina da sexta-feira na escola 

(dia do brinquedo e da ciranda de livros). Cantar com ela algumas músicas comuns 

no ambiente escolar. Ex: o sapo não lava o pé, borboletinha, A. B, C... 



Selecionar os livros infantis que tiver em casa, colocar organizados no chão, (pode 

usar um tapete ou lençol dobrado, deixando esse momento mais atrativo). 

Informar a criança que ela terá que escolher um livro bem especial para a mamãe 

(ou papai) ler. Antes da escolha, o adulto pode realizar a leitura dos títulos dos 

livros, pode realizar contagem, explorar as cores...e, após a leitura, conversar 

sobre a história. 

ATIVIDADE: Ilustrar no papel ofício a parte da história que mais gostou. Vale 

usar a criatividade e utilizar materiais variados (tinta, cola colorida, gliter, papel 

colorido…) 

 

INGLÊS:  

Data: 31/07/2020 

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 36. Ouvir o áudio e depois 

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

se as crianças já perderam algum brinquedo ou parte de algum brinquedo. O que 

elas fizeram para resolver o problema? 

 

MOMENTO LIV: 

Como estão todos vocês, família LIV? Desejamos que estejam muito bem! Por aqui 

estamos ansiosos pelo momento de revê-los, mas aguardando para que tudo seja 

feito no seu devido tempo e com todos os cuidados que forem necessários.  

Essa semana trabalharemos um xote que traz uma reflexão bem legal para 

fazermos com as crianças, sobre o ato de se arrepender e de pedir desculpas. É  

o Xote das desculpas! Ele fala que sempre erramos e, também, acertamos um pouco 

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


na nossa vida e sabemos que dessa forma vamos experimentando o mundo e 

aprendendo com nossas experiências. Mais do que simplesmente pedir desculpas, 

é importante entender o que fez para tentar não repetir a mesma ação 

posteriormente. Aos poucos, a criança vai entendendo o porquê de pedirmos 

desculpas e que existem várias formas de nos desculparmos.  

Uma brincadeira que podemos propor é um pedido de desculpas do robozinho e o 

pedido de desculpas do coração. Do robozinho seria somente quando há uma 

repetição da palavra e do coração quando realmente há um arrependimento e 

entendimento da ação que teve.  

Apresente essas “desculpas” para a criança e quando ocorrer alguma situação em 

que ela usar a palavra desculpas, pergunte qual a desculpa ela está utilizando...  

Como de costume, coloque o vídeo da música: “Xote das desculpas” para a criança 

ouvir, dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas 

vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o objetivo de ouvir com mais 

atenção, tentando entender a letra da música, depois disso, inicie uma conversa 

com a criança sobre o vídeo que ela assistiu, conforme seguem as orientações 

abaixo:  

 

PEDIR DESCULPAS É UM ATO DE CORAGEM 

 

MÚSICA: XOTE DAS DESCULPAS 

 

Nessa vida a gente sempre erra um pouco 

 E também acerta um pouco 

 E vamos seguindo assim 

 Se um dia aprendo  

No outro dia eu ensino  

Eu divido esses momentos  

Com quem está perto de mim  

Só com quem está pertinho de mim (4x)  

Se quem errou fui eu 

 Escrevo de coração uma mensagem  

Para aquele amigo meu 

 Pois pedir desculpas 

É um ato de coragem 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be 
 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be


 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que você sente quando faz alguma coisa que não agrada alguém? 

Você gostaria de pedir desculpas para alguém? 

Você acha que alguém tem que pedir desculpas para você? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for 

dando. Se achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a 

música e compartilhe conosco aqui no google classrrom.  

E você gostou dessa música? Será que você conseguiu pensar em algum momento 

que agiu de uma forma e gostaria de ter agido de outra? Ou que foi necessário 

um pedido de desculpas? Gostaria que alguém te pedisse desculpas ou de ter 

pedido desculpas para alguém? Será que ainda dá tempo de fazer isto? 
 

Para expandir em família: 

 

Pedir desculpas é um ato de coragem! 

Se a criança, enquanto vocês conversavam, disser que gostaria de pedir desculpas 

para alguém, você pode propor para ela fazer um registro em forma 

de desenho ou como uma mensagem. Se ela quiser escrever algo, você pode ajudar 

escrevendo para ela. Vocês podem tentar entregar para essa pessoa e se não puder 

ser agora, guarde o desenho para o momento que for possível ou vocês podem 

tentar fazer isso virtualmente, enviando por e-mail, por exemplo. 

 

Agora, vamos brincar juntos? 

 

Xiiii desculpas! Peguei o seu sapato.... 

Separe alguns pares de sapato seus e da criança e de quem estiver em casa e 

quiser brincar também. Deixe em um canto da casa longe de onde vocês estão. A 

criança e o adulto têm que ir até onde estão os sapatos e procurar os seus pares 

de sapatos para calçar e voltar ao ponto de partida. O ponto de partida pode ser 

a sala e os sapatos podem ficar no quarto por exemplo. 

Para essa atividade você pode convidar todos que estão em casa com vocês. Quem 

chegar no ponto de partida primeiro vencerá a etapa, repita mais vezes para que 

as chances aumentem. Você pode escolher sapatos mais fáceis para ela calçar 

sozinha, como chinelos. Se ela não conseguir calçar, faça a brincadeira com quem 

conseguir achar o par primeiro. Se a criança encontrar e voltar ao ponto de partida 

muito rápido e você quiser dificultar a brincadeira, pode colocar tempo para 

realizar a atividade, você também pode propor que vocês encontrem mais de um 



par e voltem para o ponto de encontro, ou mesmo esconder os pares de sapato pela 

casa, assim vocês terão que procurar os pares antes de calçá-los.  

Existem outras possibilidades de brincadeira para que vocês possam adaptar de 

acordo com a realidade de cada casa e da criança. 

Ainda com os pares de sapatos que vocês estavam brincando podemos propor outra 

atividade para vocês: sentem em círculo e cada um, na sua vez, coloca um sapato 

em cima do outro de forma que façam uma pilha. O objetivo é equilibrar um pé em 

cima do outro e não deixar a pilha cair. Ganha o último que ficar na brincadeira. 

Quando a pilha cai, só fazendo de novo, não é mesmo? Mas aqui teremos muitas 

oportunidades para recomeçarmos a brincadeira! 

Queremos ver como ficou essa pilha de sapatos, mas tente registrar antes dela 

desmoronar. 

Compartilhe com a gente aqui no Google Classroom.  

Considerando as histórias do Lupe que vem sendo trabalhadas no momento on line, 

a fim de reforçar o aprendizado sobre as emoções refletidas, façam a atividade 

13 do álbum de figurinhas com a figurinha de número 09. 

 

Bom divertimento a todos.  

 

Até a próxima.  

 

 

BOM FIM DE SEMANA! 

 
 


