
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: 06 DE AGOSTO 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: Linguagem e Natureza 

OBJETIVO: Aproximar a criança da escrita convencional por meio do texto e da 

visualização dos nomes das frutas. Desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis. 

Ampliar o conhecimento das frutas. Expressar seus gostos e preferências. 

ATIVIDADE: Pesquise na internet imagens de frutas, explorando seus nomes, mostre 

também frutas que não encontramos facilmente no mercado e que talvez a criança ainda 

não conheça: jaca, umbu, cajá, carambola, jenipapo, jambo, etc.  Explicar que tem frutas 

que são típicas de cada região. Separe caso tenha em casa, as frutas melão, melancia e 



se quiser também o maracujá que aparece no livro. Cante a canção expressa no Livro 

Prosinha 2 ficha 99.  Leia  o trecho da canção que aparece no livro, em voz alta, passando 

o dedo em cada palavra. Depois escrever os nomes das frutas da canção com letra grande 

bastão, comparando as iniciais e letras finais e observando cada letra. Assistir ao vídeo 

da canção De abóbora faz melão (acesse o link). 

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

Estimular a criança a fazer movimentos com o corpo para dançar a canção, batendo 

palmas, pés, pulando andando devagar, seguindo comandos dados pelo adulto. Converse 

com a criança sobre as frutas vitaminas, cores, tamanhos, observem a semente e convide-

a a comer um pouco de cada frutinha: melão, melancia e se quiser também o maracujá. 

Perceber os sabores doces e azedos. E por fim estimular a criança a falar sobre sua fruta 

preferida e desenhar na ficha 99. 

Na aula online faremos a atividade do Livro Prosinha 2 ficha 95. 

Sexta-feira, 07/08,  a criança deve participar da aula online com uma roupa do Papai ou 

trazer um objeto e foto com o Papai. 

 

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 Happy fathers day song 

(https://www.youtube.com/watch?v=Tm4jDxUqQgg). 

Logo em seguida por o vídeo da teacher Ananda ensinando a fazer uma linda arte para o 

papai! 
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