
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Meus amores,  

Que bom que vocês estão por aqui com a gente!! 

Vamos embarcar neste aprendizado juntos? 

Um beijo grande! 

Pró Lore e Pró Michele 

 ----------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 28 DE JULHO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ATIVIDADE: DIA DO BRINQUEDO 

Assistir o vídeo: Palco de brinquedos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=M71yKfSkyJA   

Conversar sobre as brincadeiras que aparecem na canção. Você gostou de alguma 

brincadeira que aparece na canção? Gostaria de brincar de alguma delas? E que outras 

brincadeiras com os brinquedos podemos brincar? Selecione brinquedos que gostaria de 

brincar hoje para fazer uma lista com os nomes dos brinquedos. Um adulto fará uma lista 

com os nomes deles com letra bastão e letra grande. Perguntar mostrando a palavra: Qual 

a primeira letra? A criança pode pintar cada inicial nas palavras. Depois vamos contar os 

brinquedos? Fazer a contagem e a mamãe fará fichas com os números, se tiver numerais 

de Eva ou madeira pode utilizar para ordenar os numerais de acordo com a quantidade de 

brinquedos: 1, 2, 3...  Depois, brincar com a criança, com os brinquedos criando diferentes 
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possibilidades: fazer pistas para os carros, cabanas para brincar de bonecas, comidinhas 

com massinhas, grãos. Construir castelos de legos, criar festas de aniversários para aos 

bonecos, jogar bolar, pular corda, brincar de escolinha, jogo da memória, quebra-cabeça, 

fazer show, etc. 

 

Atividade: Usar os materiais diversos (tinta, lápis de cor, hidrocor…) para representar 

o dia do Brinquedo no caderno. 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

 

 

Música: 
 

OBJETIVO 

Levar para sala de aula brinquedos sonoros. Criar a história dos brinquedos sonoros. 

 

METODOLOGIA 

Solicitar às famílias que enviem brinquedos que produzem som para as crianças que vão 

para sala de aula, com estes sons criar uma história ou música juntos na sala de aula. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/eDrVtXPpuRI 

Desta vez vamos de oboé. 
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