
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 23 DE JULHO 2021 – SEXTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM E SOCIEDADE 
 

OBJETIVO: Despertar o prazer pelas histórias infantis; Ampliar o repertório 

linguístico; Expressar suas preferências; Ler rótulos de produtos. 

 

ATIVIDADE:    

 

 Contar de história: Bibi come de tudo! https://pt.slideshare.net/thiaraaraujo7/bibi-

come-de-tudo Ao terminar a história conversar com as crianças sobre suas 

preferências alimentares. E estimular a experimentar, assim como Bibi algo que 

ainda não conhece, que nunca quis provar.  E qual a sua comida preferida?  E agora 

vamos desenhar nossa comidinha preferida no caderno? 

 

 Cada um vai apresentar um rótulo de produtos (de dois alimentos) e vamos explorar 

o que é o alimento, cor da embalagem, alguma letra significativa para o Grupo que 

apareça na palavra... 

 

 Vamos brincar de dançar com músicas que fazem parte do repertório da criança. 

Vamos brincar de discoteca!!! 

 

 

INGLÊS: Ver aula do Classrrom. 

 

MOMENTO LIV: 
 

Olá, famílias! Como vocês estão? Esperamos que estejam todos bem!   

Estamos com saudades de brincar com vocês e com nossos amigos da Casa Amarela.  

Portanto, hoje nós vamos propor uma brincadeira muito divertida e gostosa, afinal 

brincar faz bem para a vida, e não tem limite de idade.  

Primeiramente, convide a criança para dançar a música “VAMOS BRINCAR”, conforme 

segue no link abaixo. Se possível, dance e cante junto com ela também.  

https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo 

 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

https://pt.slideshare.net/thiaraaraujo7/bibi-come-de-tudo
https://pt.slideshare.net/thiaraaraujo7/bibi-come-de-tudo
https://www.youtube.com/watch?v=cWAtLrp90eo


O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Do que você mais gosta de brincar? 

Por que brincar é tão legal? 

Com quem você gosta de brincar? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e compartilhe 

conosco aqui no google classroom.  

 

E você? Aproveite e responda essas perguntas compartilhando suas respostas com a 

criança. Se achar oportuno, converse com a criança sobre sua infância e conte a ela 

algumas de suas brincadeiras preferidas.  

 

Em seguida, convide a criança para jogar um jogo muito divertido, que consiste no 

seguinte: 

 

A gente diz uma letra, e a pessoa tem que buscar na casa dela alguma coisa ou objeto 

que comece com aquela letra.  

 

A fim da criança compreender melhor como é este jogo, assista com ela o vídeo 

disponível no link abaixo, pois nele, o Juno, o Lupe e a Mel também realizam esta 

deliciosa brincadeira.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be 

 

Depois, se quiser, tire fotos e encaminhe para a gente aqui no Google Classroom.  

 

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QDeGcVFIu5k&feature=youtu.be

