
 
 

 
Um clima de sonho se espalha no ar 

Pessoas se olham com um brilho no olhar 

A gente já sente chegando o Natal 

É tempo de Amor, todo mundo é igual...  

Roupa Nova 
 

 Que o mês de Dezembro chegue trazendo inúmeras aprendizagens e  lindas surpresas para 

o Grupinho 3. Vamos juntos com as prós Rivi e Carol mergulhar em um mundo maravilhoso, 

de sonho e muitas descobertas... 

 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 

DATA: 03 de Dezembro DE 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 14h30 

Sala do G3B - Prós João, Caroline 

  

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática e Linguagem. 

OBJETIVOS:  Brincar de pescaria com a família. Contar pontos da brincadeira. 

Comparar  a pontuação dos  participantes. Registrar quantidades através da 

pictografia ou numerais. Comparar nomes, identificando letras do alfabeto. 



ATIVIDADE:  Vamos pescar? Livro Prosinha ficha 144. Pergunte à criança se 

conhece a brincadeira da pescaria, comum em festas juninas e quermesses. Se a 

resposta for afirmativa, pergunte como se brinca, onde já brincaram e com quem. 

Se a resposta for negativa, explique à criança que o jogo da pescaria consiste em 

pescar os peixinhos e somar os pontos para ver quem é o vencedor. Ensine a 

crianças a brincar de pescaria. Oriente e ajude  a criança a destacar as figuras 

dos peixes que estão no final do livro. Promova uma busca pelo espaço externo da 

casa para acharem algo que sirva como vara, um galho, por exemplo, que não 

ofereça perigo à criança, ou faça uma vara de folhas de jornal enroladas na 

diagonal. Bem apertadas, presas com fita adesiva. Na ponta da vara, amarre um 

barbante com um anzol de arame ou clipes aberto, formando espécie de anzol (mas 

fique atento à criança para evitar acidentes com os clipes). 

Providencie uma caixa com areia: 

Enterre parte dos peixinhos na areia e convide a família para brincar com a 

criança. Um de cada vez devem tentar pescar um peixe. Ajude a criança no começo. 

Cada participante deve pescar dois peixes, e cada um deve contar os pontos que 

fez. Na lousa, faça uma tabela com a marcação de pontos de uma rodada de pesca. 

Preencha com a ajuda da criança e compare as pontuações. Usar tracinhos, 

bolinhas ou números para marcar. 

 Realizar a atividade da ficha 144 do livro Prosinha. Peça a criança  que conte os 

peixinhos pescados pelas crianças da ficha de atividade e que escreva as quan-

tidades equivalentes  com tracinhos ou bolinhas ou numericamente nas colunas. 

Observe os nomes  das crianças da ficha e  tente achar letras do seu nome neles. 

Observe os nomes que começam com a mesma letra.  

 Na aula online faremos a atividade do livro Prosinha ficha 142. 

 

INGLÊS:  

December, Thursday, 03rd, 2020 -  Quinta-feira, 03 de dezembro de 2020. 

Good Morning! 

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.  

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


Por a canção  Playing on playground (https://youtu.be/G3C426qfzsM), ver os 

brinquedos e espaços que podemos ter em um parque. 

Vamos assistir o vídeo da teacher Ananda. O que será que ela vai nos mostrar? 

 

 
 

https://youtu.be/G3C426qfzsM

