“ Sol de primavera, abre a janela do meu peito, a lição sabemos de cor, só
nos resta aprender” Beijocas das Prós Carol e Riviam

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3
DATA: 22 DE SETEMBRO 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: Matemática / Psicomotricidade
OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora fina e o raciocínio lógico /
Realizar contagem / Reconhecer números / Estimular a criatividade.

ATIVIDADE: Aprendendo com tampinhas de garrafa
Assistir ao vídeo da Pró Carol. Acesseo link - https://youtu.be/ncc23aYa_eM
Na aula de hoje a criança desenvolverá algumas habilidades manuais e de raciocínio
lógico, sem perceber, através de brincadeiras. Serão necessários alguns materiais
recicláveis: Garrafinhas pet com tampa (pode ser de suquinho, refrigerante,
chá…), bandeja média de isopor, pegador de macarrão. No vídeo, a Pró Carol dará
algumas sugestões de brincadeiras com os materiais mencionados, mas o
importante é usar a criatividade e explorar muitas possibilidades desses
materiais... Realizar contagens, abrir e fechar as bocas das garrafas com as
tampinhas, separar por cores, criar instrumentos…

Obs: A presença do adulto orientando e participando da mediação é essencial para
o desenvolvimento das habilidades.
O registro desta atividade deverá ser através de fotos e/ou vídeos.
Amanhã terá uma deliciosa salada de frutas. Vamos precisar das frutas
preferidas da criança.

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 I have a pet (https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0),
ver os animais que aparecem na canção e repetir os seus nomes.

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 55, vamos pintar os círculos de
acordo com a cor e o animal que o teacher falar. Ex.: Use green for rabbit. Use
blue for cat. Use yellow for fish. Use black for Bird.

MOVIMENTO:
Objetivo:
Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos
psicomotores como por exemplo lateralidade, equilíbrio e destreza.
Materiais:
- Baldes, bacias, garrafas ou latas;
- Fita adesiva;
- Bolinhas de papel ou meias;
- Uma colher grande.
Espero que gostem e se divirtam bastante!
Acesse o link que Professor Daniel mandou para vocês.
https://youtu.be/j570m8cy-zA

