
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: 04 de agosto 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:  Natureza 

OBJETIVO: Perceber a importância da higiene bucal para a saúde. Criar o hábito de 

escovar os dentes. Desenvolver a discriminação visual, orientação espacial e a memória. 

ATIVIDADE: Assistir ao vídeo do Mundo Bita: Xic, xic (acesse o link). 

https://www.youtube.com/watch?v=cnzgHAIRqmc Após vídeo conversar sobre os 

materiais necessários para escovar os dentes, conversar sobre o que pode acontecer se 

o dente não for escovado diariamente (no mínimo 3 vezes ao dia), explicando sobre as 

cáries, bichinhos que ficam na sujeira dos dentes e causam dor e desconforto nos dentes. 

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


Ir ao banheiro e brincar de “procurem e ache”, pedindo que localizem objetos solicitados 

EX.: Fica em cima da pia, perto da torneira, o que é? Depois pedir a criança que observe 

o banheiro, a pia e que saia do banheiro e um adulto deve retirar algum objeto, esconder 

e a criança ao retornar deve perceber o que sumiu... O adulto deve perguntar o que sumiu? 

Pode fazer a mesma proposta com objetos diferentes duas ou três vezes. Realizar a 

atividade do livro Prosinha ficha 93. Explorar as duas imagens: cores, quantidades de 

crianças, se há algum adulto. Depois desafie a criança a procurar as diferenças entre as 

imagens e marcar com um X, círculo ou risquinho. 

 

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 um jogo de blocos com material 

reciclável!  

Materiais: 

Rolos de papel higiênico  

Tintas 

Tesoura 

 

MOVIMENTO: 

 

Objetivo: 

Promover o estímulo da atenção, motricidade fina, criatividade, coordenação motora 

ampla e habilidades motoras através de atividades bem divertidas. 
 

Utilizaremos materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Papel; 

- Caneta, lápis ou hidrocor; 

- Fita adesiva; 

- Balde; 

- Meias. 
 

E o principal, se divirtam! 

Acesse o link https://youtu.be/Szv7-80UtOU 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w
https://youtu.be/Szv7-80UtOU

