
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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: 22 DE JULHO 2021- QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA/ MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Ampliar o repertório oral; Desenvolver hábitos de alimentação saudável; 

Explorar as características de alguns alimentos; Realizar contagem e representar 

quantidades. 

ATIVIDADE:  

 Converse com a criança sobre alimentação e sobre as suas preferências, do que 

gosta de comer e do que não gosta, e a importância de uma alimentação 

diversificada.  

 Assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=a2Vai1sd7V8. Doces Frutas. O 

show da Luna!.  

 Depois, pedir a criança que fale sobre a fruta preferida. Explorar as características 

como: cores, texturas, sabores...Pesquisar na internet os benefícios dessa fruta e 

mostrar as crianças e as imagens da fruta escolhida por cada um. 

 Conversar sobre o consumo exagerado de alimentos industrializados e gordurosos 

como biscoito recheado e sorvete (que aparecerão na atividade) e suas 

consequências.  

 ATIVIDADE:  Livro Prosinha 2. Ficha 78 e 79. Observar o que as crianças estão 

fazendo na ficha 78, descrevendo a cena e depois na ficha 79 oriente a criança a 

destacar os adesivos que estão no final do livro. Peça-lhe que contorne os alimentos 

com as cores indicadas na ficha e, depois, contem representando a quantidade 

correspondente com as bolinhas dos adesivos. 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2Vai1sd7V8


TEATRO:  

 

 

 

 

Controle Remoto Mágico ou Estojo Mágico? 

 

Hoje cada um de vocês irá ganhar um super poder!  

Para quem está em casa vamos precisar pegar emprestado um controle remoto! 

Para quem está no Colégio Mendel usaremos nossos estojos! 

É isso mesmo! Os nossos controles remotos e nossos estojos se transformarão em 

objetos mágicos! Darei para eles o poder de transformar todos que estão ao nosso 

redor e também do outro lado da telinha! 

Acho que vamos ter uma grande bagunça na nossa aula...  hihihihihih! 

Mas atenção! Cada um terá a sua vez de revelar pra gente o que o seu controle remoto 

ou o seu estojo mágico irão fazer... 

Vamos nos divertir! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

 

 

 

 


