
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 21 DE JULHO 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM E MATEMÁTICA 

OBJETIVOS: Refletir sobre o sistema alfabético; Conhecer as letras do alfabeto e 

sua sequência; Desenvolver atenção, memória e oralidade. Relacionar números e 

quantidades 

ATIVIDADE:  

 Conversar com a criança sobre as letras do alfabeto, informando que elas aparecem 

em todos os nomes. Relembrar a letra inicial e final do nome da criança, quais letras 

são necessárias para escrever o nome, qual a letrinha da mamãe... Desafiá-la a falar 

as letras que já reconhece e cantar músicas do alfabeto conhecidas. 

 Depois, assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sz5HE4zntMc ABC-

Música do alfabeto. Canta e aprende com Cleo & Cuquin. 

 Após o vídeo estabeleça conversa sobre as impressões da criança: O que você achou 

do vídeo? Por quê? Essa música fala de quê? A música fala que o A é de avião e o B 

de bicicleta. Quais outras palavras poderíamos usar nesta música? A de… Proponha 

ouvir novamente a música e cada letra dita o adulto anotará em uma folha de ofício 

(com letra bastão). Outra sugestão é... A cada dois versos da música, para a música e 

pergunta  paramos na letra B e agora qual será a próxima (resposta: Letra C)?  

 E agora, vamos fazer o nome no caderno?  Faça cada letrinha de uma cor. Vai ficar 

bem alegre e colorido! A pró deve explorar a ficha do nome de cada um nesse 

momento. 

 Disponibilizar papéis picados coloridos (previamente cortados) e cola branca ou 

bastão. E convidar a criança para fazer a colagem. A Pró vai orientando a fazer a 

colagem de acordo com a quantidade correspondente até 10 que vai mostrar na lousa 

ou por meio de ficha numérica. A criança vai aprendendo os números, contando e 

colando... Vai ser muito divertido!!! 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 
 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Reproduzir sons da história “O Passeio na fazenda”. 

https://www.youtube.com/watch?v=sz5HE4zntMc


METODOLOGIA 

O professor contará uma história e as crianças farão som dos animais e objetos que 

aparecerem nas cenas. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/5zKJhAED-6k 

Vamos ouvir TCHAIKOVSKY - Do ballet, O Quebra Nozes. 

 

 

 

https://youtu.be/5zKJhAED-6k

