
 

 

     

 

 

 

 

 

Meus queridos aluninhos,  

Como é bom estar com vocês! Tenham uma semana maravilhosa  

com muito amor, saúde e grandes conquistas! 

 Beijinhos recheados de amor da Prós Riviam e Lore. 

 
 

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 3 

DATA: 15 DE JULHO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

Área do Conhecimento: Matemática\ Natureza 

ATIVIDADE: Formas Geométricas\ Animais em extinção. 

 
OBJETIVO:Reconhecer as formas geométricas. Conhecer algumas curiosidades sobre 

os animais em extinção no Brasil. Distinguir animais domesticos? Silvestres. 
 

 Rever os animais em extinção e os motivos pelos quais muitas vezes eles foram 

colocados nessa situação. 

 Apresente o slide com curiosidades sobre alguns desses animais. 

 Na ficha 118 peça à criança que observe a imagem da página e observe o que não são 

animais e circule. A criança deve falar os nomes de cada objeto e animal da ficha. 

 Assistir ao vídeo das formas geométricas.  

https://www.youtube.com/watch?v=maSRnVnS93o&t=48s 

 

English time - Ver aula no Classroom. 

Teatro: 

Obra de Arte DIVERTIDA - Pintores Famosos 

Alô alô minha galera! 

Nossa dinâmica hoje é a seguinte: iremos usar duas folhas de papel ofício e lápis de cor, 

hidrocor... o que vocês preferirem para desenhar e pintar a Obra de Arte de vocês!  

Mas atenção! Teremos algumas regrinhas e desafios que durante a aula irei explicar 

direitinho... Atenção, Foco, Concentração, organização e... Tchanram! Como será que vai 

ficar a nossa Obra de Arte Divertida? 

Depois que fizermos, a Dona Leonor vai querer ver o que você pintou... ô ô ô vamos chamar 

a Dona Leonor. Ela é amiga de seu Waldemar e adora a sua casa decorar... A casa dela é 

cheia de quadros! Acho que ela vai querer comprar a obra de arte que você irá fazer 

também! 

Até já!  

Beijinhos, Pró Cami 

https://www.youtube.com/watch?v=maSRnVnS93o&t=48s

