
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Um amigo vale mais que qualquer tesouro! 

 Beijinhos da pró!  
 

ROTINA DA SEMANA 

Sala do G3A 

                       

7h40 – Acolhimento dos alunos no presencial 

8h – Abertura e Acolhimento da sala online 

8h às 11h40 – Atividades Simultâneas 

8h30h às 9h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

9h às 9h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

11h às 11h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

11h40 – Saída presencial 

11h30 às 12h – Atendimento aos estudantes online. 
 

Sala do G3B   

 

13h40 – Acolhimento e acolhimento da sala online dos alunos no presencial 

14h – Abertura da sala online 

14h às 17h40 – Atividades Simultâneas 

14h30 às 15h – Hora de Brincar (presencial) – professora com os estudantes online. 

15h às 15h30 – Intervalo – lanche online e presencial 

17h às 17h30 – Hora de brincar (online) – professora com os estudantes do presencial. 

17h40 – saída presencial 

17h30 às 18h – Atendimento aos estudantes online. 

 
  
 



ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

 
DATA: 19 DE JULHO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE E LINGUAGEM 

OBJETIVOS: Aproximar a criança de situações de leitura e escrita. Desenvolver a 

oralidade. Demonstrar compreensão da canção. Conhecer a profissão de cozinheiro. 

Desenvolver o desenho da figura humana. 

ATIVIDADE:  

 Vamos cantar?  Ouça a canção “Borboletinha” e cante junto (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU .  Repetir a música e estimular a 

criança a acompanhar a letra da canção com o dedinho  no texto do livro. Onde a 

borboletinha estava na canção? O que ela estava fazendo? E você o que gosta de 

comer? Na sua casa quem costuma cozinhar?  Você sabia que quem trabalha fazendo 

comidinha é o chef ou cozinheiro? Você já viu a roupa do cozinheiro? Ele usa um 

chapéu na cabeça. A pró vai desenhar o cozinheiro na lousa ou mostrar imagem da 

internet.  Na ficha 82 do livro Prosinha Parte 2 a criança  ( com ajuda) vai colar o 

chapéu de cozinheiro e vai completar o corpo. Mostrar na lousa a palavra 

borboletinha.  Caso a pró tenha alguma adereço de cozinheiro, levar para mostrar ao 

Grupo. 

 

 Vamos fazer uma borboleta com pingos de tinta no papel, espécie de pintura 

mágica? (metade do papel) e vamos fechar, quando abrir se transformará em uma 

linda borboleta. (VER COM PRÓ DÉBORA SE PODE USAR TINTA). 

 

 Vamos brincar na amarelinha do parque?  Tente pular de um pé só e com os dois pés. 

E agora cada criança em sua vez vai pular no número que a pró falar, depois na cor 

indicada. Vai ser muito divertido! 

 

INGLÊS - Ver aula no classroom. 

 

PARA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMANHÃ separar o material para a aula 

online e os estudantes que estão indo presencial deve levar o material levar para o 

Colégio: 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


MATERIAIS: 

1. PEGOBOL: 

- Duas garrafas pet; 

- Duas meias velhas. 

 

2. BILBOQUÊ 

- 1 garrafa pet; 

- Cordão; 

- 3 tampas de garrafa. 

 

3. TELEFONE SEM FIO 

- Dois copos de iogurte ou dois copos descartáveis; 

- Barbante. 

 


