
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Todo dia temos a oportunidade de aprender coisas novas, brincar, sorrir, 

ser feliz...  E pertinho de quem amamos a vida fica bem mais colorida...Por 

isso a Pró  Rivi e a Pró Carol estão muito felizes por ter vocês aqui  

novamente! 

Feliz, muito feliz retorno!!!! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 21 DE OUTUBRO 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: Linguagem, Natureza e Matemática 

OBJETIVO:  Brincar com a Parlenda 1, 2 feijão com arroz. Aproximar a criança 

da escrita convencional. Identificar e grafar numerais, seguindo a sequência 

numérica.  Perceber a importância da boa alimentação. 

 

ATIVIDADE: Assistir ao vídeo (Ver link) Um, dois, feijão com arroz. 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=n575gJZqE6k&app=deskt  

Fazer um cartaz com o texto da parlenda, ler para a criança, passando o dedo em 

cada palavra e estimulando a escrever os números até 10 (de acordo com suas 

capacidades, do seu jeitinho). O adulto pode mostrar fichas com cada número para 

a criança visualizar e tentar fazer o registro no cartaz.  Lembrar que o feijão é 

um tipo de grão muito importante em nossa alimentação, pois nos dá energia e 

ferro. E você gosta de feijão?  Qual o seu feijão preferido? Você sabia que 

existem vários tipos de feijão? 

 

PARLENDA (A CRIANÇA COMPLETA OS NÚMEROS, OUVINDO MAIS UMA VEZ 

A CANÇÃO OU CANTANDO COM AJUDA DE UM ADULTO): 

 

 1, 2 FEIJÃO COM ARROZ 

 3, 4 FEIJÃO NO PRATO 

5,6 BOLO INGLÊS 

7,8 COMER BISCOITO 

9,10 COMER PASTÉIS. 

  

 Na aula online faremos a atividade da ficha 98. 

 

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  Lunch song (https://www.youtube.com/watch?v=bB2-3tPryAU), ver 

o que a família está almoçando.  

Assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um delicioso Cookie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=n575gJZqE6k&app=deskt
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=bB2-3tPryAU


MÚSICA: 

OBJETIVO 

Experimentar sons de sacos plásticos movendo-os com as mãos até que forme 

frases rítmicas para músicas.  

 

METODOLOGIA 

Propor as crianças brincar com sacos plásticos para fazer deles instrumentos de 

percussão. 

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/eYNBoL_g2t0 

 

Vamos apreciar esta canção gravada só com sons do corpo. 

 
 

https://youtu.be/eYNBoL_g2t0

