
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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:05 DE AGOSTO DE 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:  Matemática e Linguagem 

OBJETIVO:  Brincar com legos desenvolvendo uma sequência de cores, a sequência 

numérica até 10. Formar o nome usando o lego, colocando cada letra na ordem. 

ATIVIDADE:  Assistir ao vídeo de Pró Ríviam - Brincando com legos - Parte 2 (ver link). 

https://youtu.be/NvpTprkBPyM Assim, o adulto deve formar torres seguindo uma 

sequência de cores e a criança deve ser desafiada a continuar colocando os legos das 

cores que o adulto selecionar, continuando a sequência Ex.: verde, amarelo, azul, verde, 

amarelo e azul... Depois o adulto deve registar os números em cada lego até 10. Pode usar 

https://youtu.be/NvpTprkBPyM


caneta marcadora ou prender papéis numerados usando durex. Misturar as peças 

numeradas e estimular a criança a procurar cada número e montar  a torre seguindo a 

sequência: 1, 2, 3, 4... Depois o adulto vai registar as letras dos nomes em diferentes 

legos e  estimular a criança ordenar as letras, os legos lado a lado, seguindo a ordem para 

formar o nome. Se precisar, pode entregar uma ficha do nome para que a criança visualize 

e procure cada letra. Fazer fotos da atividade e postar no Classroom. 

 

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 38, em uma folha de papel vamos pedir 

para que o estudante desenhe dois brinquedos, um pequeno(small) e um grande (big), logo 

em seguida peça para que mostre o desenho e diga: A small ... (um/a pequeno/a...) e A 

big...(um/a grande...). 

Sugerir os seguintes Toys (brinquedos):  

Doll (boneca) 

Car (carro) 

Ball (bola) 

Puzzle (quebra cabeça) 

 

MÚSICA: 

OBJETIVO: 

Acompanhar canções infantis junto como professor, usando as células rítmicas 

trabalhadas em sala de aula, para o 1o ano e G5, os educandos devem usar as figuras lidas 

decocheias e semicolcheias, os Grupos 2, 3 e 4 devem acompanhar por imitação. 

Vídeo da semana: Ouvir e se divertir. 

https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w
https://www.youtube.com/watch?v=g06EnXMpM7s

