
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 03 

 

DATA: 20 DE JULHO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE E LINGUAGEM 

OBJETIVOS: Valorizar a amizade. Conhecer o portador textual: cartão, aproximando a 

criança da escrita convencional. Identificar letras no nome do amigo. Produzir um 

cartão para um amigo.  

ATIVIDADE:  

 Conversar que é 20 de julho, dia do amigo. Questionando: Como pode ser um bom 

amigo?  Deixar a criança se expressar oralmente.  Assistir ao vídeo: Amigãozão Dia 

do amigo: https://www.youtube.com/watch?v=zJoQHoFvgdg. E agora vamos representar 

através de um desenho no caderno um amigo especial.  

  A Pró vai explorar a ficha do nome dos amigos da sala, principalmente a letra inicial 

e vamos contar quantos amiguinhos tem no Grupo. 

 Vamos brincar de elefante colorido? A pró vai colocar papéis filipinhos coloridos 

espalhados pelo chão (vários da mesma cor para as crianças manterem 

distanciamento) e convidá-las para saltar nas cores indicadas pela pró.  E qual a sua 

cor preferida? Faça um desenho no caderno usando a cor que mais gosta. 

 Música das cores https://www.youtube.com/watch?v=EZTvxLzkSiI 

 

English time: Ver a sala do classroom. 

 

 

MOVIMENTO: 
 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

MATERIAIS: 

1. PEGOBOL: 

- Duas garrafas pet; 

- Duas meias velhas. 

 

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


 

2. BILBOQUÊ 

- 1 garrafa pet; 

- Cordão; 

- 3 tampas de garrafa. 

 

3. TELEFONE SEM FIO 

- Dois copos de iogurte ou dois copos descartáveis; 

- Barbante. 

 

ATIVIDADES: 
 

- OFICINA DE BRINQUEDOS 

 

1. PEGOBOL – Cortar as duas garrafas no meio, com cuidado, e com as meias fazer 

uma bola de meia. 

2. BILBOQUÊ – Cortar a garrafa no meio, com cuidado, depois furamos a tampa da 

garrafa e as outras duas tampas amarramos no cordão. 

3. TELEFONE SEM FIO – Fazemos dois furos no fundo dos dois copos, depois 

passamos o barbante nos furos dando um nó na ponta dos barbantes. 

 


