
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Mais uma viagem ao mundo do conhecimento vai começar! Vamos 

juntos com a Pró Ríviam e a Pró Carol  viajar, brincar e aprender 

a semana inteira... Quanta aventura! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 28 DE SETEMBRO 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: Sociedade/ Linguagem 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre trânsito através do jogo simbólico/ 

Estimular a oralidade.  

ATIVIDADE: Dia do trânsito - Brincando com carrinhos 

Assistir ao vídeo: Xuxa - Atravessar a rua 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA 

Depois de assistir, conversar com a criança, fazendo questionamentos: Por que 

temos que olhar para um lado e para o outro quando atravessamos a rua?  Você já 

andou de carro, ônibus, avião? Onde encontramos trânsito de carros?  E de avião? 

Quando você anda de carro o que é que as pessoas têm que colocar? Por que? Você 

já viu um semáforo? Para que serve? Entrar no jogo simbólico e propor à criança 

uma brincadeira com carrinhos e bonecos, fazendo pistas, semáforos, faixa de 

pedestre, placas de trânsito, conscientizando sobre a importância de conhecer e 

respeitar as regras do trânsito, priorizando a educação para a paz, a partir de 

exemplos positivos. Na hora da brincadeira, é importante que o adulto entre no 

jogo simbólico fazendo intervenções, simulando alguns comportamentos sobre  

trânsito. Ex: Vamos colocar o cinto? No sinal vermelho temos que parar. Vamos 

atravessar a rua? Precisamos olhar para um lado e para o outro. Segura na minha 

mão para atravessar.  

 

TEATRO: 

Emília e o Mercado de Trocas 
Oi! 

Tudo bem com vocês? Quem está escrevendo aqui é a Emília – A Marquesa de 

Rabicó! Estão lembrados que fiz uma troca com a Pró Cami? Lembram? “Você troca 

Pró Cami Aquática por uma Boneca de pano Fantástica”? Pois bem... Hoje eu estarei 

com vocês! Tanto no encontro on-line, quanto na vídeo-aula! 

E eu proponho fazermos um MERCADO DE TROCAS! Como será isso? Aperta o 

play da vídeo-aula e logo, logo, vocês saberão! Beijinhos da Emília! 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA


Você Troca? - Permutas e trocas de todo o tipo, sempre existiram entre as 

pessoas. Em geral, ao trocar uma coisa por outra, estamos abrindo mão de algo, 

mas demonstrando preferência por outra que nos parece ter mais valor. Quem 

troca um gato contente por um pato com dente? Qual você vai preferir? Um gato 

contente deve ser melhor que um gato lamuriante. Um pato com dente não será 

uma coisa sensacional, algo raro, inusitado, a galinha dos ovos de ouro?  

Você conhece algum pato com dente? E um espião com preguiça por um ladrão de 

salsicha, você troca? Essas são as divertidas transações do mercado para lá de 

informal das brincadeiras propostas no livro “Você Troca”.  

LINK MERCADO DE TROCAS -  

https://www.youtube.com/watch?v=_C6pH33xPqM 

 

INGLÊS:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no Youtube, This is the way we go to 

school (https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY ), estimular o 

estudante a cantar e dançar.  

Por a canção  The lunch song (https://www.youtube.com/watch?v=vo8HZ6cMsO4) 

ver os alimentos que aparecem na canção e repeti-los.  

Let`s  play! Vamos jogar um divertido jogo da memória com os tema food, o jogo 

terá o tema de comidas variadas que é o tema da nossa nova unidade, vamos nos 

divertir e abrir o apetite para a hora do lunch!  
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