
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Olá, olá Grupo 3!  

A semana será de pura alegria... Iremos nos divertir e aprender pra valer... Vem 

com a gente! Beijinhos das Prós Ríviam e Carol 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 

DATA: 03 DE AGOSTO 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 E SOCIEDADE 

OBJETIVOS: Perceber a importância da nossa família e da figura paterna.  Conhecer o 

nome da letra inicial do nome do Papai. Expressar oralmente os momentos  preferidos 

vivenciados e  as brincadeiras com o Papai. 

 ATIVIDADE: Conversar com as crianças que o dia dos Pais se aproxima, é domingo dia 

09/08,  falando a importância do Papai. Conversar sobre as características do Pai. Como 

é o Papai? O que ele gosta de fazer? O que mais gosta de brincar com ele?  Qual o nome 

do Papai? Um adulto deve escrever o nome do Pai da criança numa folha em tamanho 



grande e com letra bastão. Explorar a letra inicial, final, quantidade de letras. Você  

conhece outra pessoa ou objeto com a mesma letra do Papai? Estimular a criança a 

registrar a inicial do nome do Papai no caderno, do seu jeitinho. Assistir ao vídeo: Para o 

Papai  da Galinha Pintadinha (Ver link) 

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

 Depois propor uma entrevista do livro Prosinha 1 ficha 74 com o Papai. Um adulto será 

o escriba. Ao final da entrevista conversar mais com a criança sobre a comida preferida 

do papai, a profissão, dentre outros, ampliando os conhecimentos falados sobre o Papai. 

Para a aula online de amanhã, terça-feira 04/08, precisaremos da escova 

de dentes, creme dental, fio dental, toalha de rosto, um copo vazio e uma 

garrafinha  ou copo com água para uma atividade de higiene bucal. 

 

TEATRO: 

Voz – Máscara Facial 
(exercitando voz e músculos do rosto) 

 

Olá amores da minha vida, do meu jardim!!!!! 

Inha, inha, inha, Hoje nós temos o desafio de cantar uma musiquinha! 

Ão , ão, ão  e vamos fazer  sons e movimentos de montão! 

Ado, ado, ado, estão todos preparados? 

Ana, ana, ana podem dar o play no vídeo que está bem bacana! 

Ão, ão, ão, BOA DIVERSÃO! 

Acesse o link - https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU 
 

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 Lend a helping hand (https://www.youtube.com/watch?v=nmeiITWnqJA), 

perguntar do que se trata a canção, falar como é importante ajudar o próximo.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 37, vamos analisar a cena do livro e 

questionar ao estudante do que se trata a cena, falar sobre como podemos ajudar alguém 

que não é tão forte quanto a gente. Pergunte: O que o garoto está fazendo? (What is the 

boy doing?) Ajudando! (Helping). O que a mulher está dizendo? (What is the woman 

saying?) Obrigada! (Thank you!). Agora complete a carinha que simboliza a emoção que 

sentimos quando ajudamos alguém.  

https://www.youtube.com/watch?v=zSeIUjMJgoM
https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=nmeiITWnqJA

