
 

 

     

 

 

 

 

 

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: 16 DE JULHO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

 

Área do Conhecimento: Linguagem\ Natureza\ Matemática 

ATIVIDADE: “Animais Silvestre". 

 

OBJETIVO: Reconhecer alguns animais silvestres. Relacionar números às suas 

respectivas quantidades. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita. 

 

 Apresente os slides a criança com imagens e sons dos animais silvestres.  

 Conversem sobre o que viram, os hábitos dos animais, o nome deles, as espécies; por 

exemplo, o lobo pode ser guará, ibérico, cinzento, etc.; a arara pode ser azul, 

vermelha, etc.; e assim por diante com todos os animais. 

 Relembre e faça uma lista de todos os animais silvestres que viram nesta unidade.  

Agora na ficha 136, circule os animais silvestres. 

 

Área do Conhecimento: Linguagem  

ATIVIDADE: Ciranda de livros. 

OBJETIVO:Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros 

textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do 

adulto-leitor. 

 

 Assistir a contação de história com o livro Pedro e o lobo.  

https://www.youtube.com/watch?v=99bUZSLLtyM 

 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história: 

 - Quem são os personagens? 

 - Quais são animais? 

 - Qual o som de cada um? 

 - Onde se passa a história? 

 - O que aconteceu na história de mais importante? 

 Agora faça um desenho da história no caderno de desenho. 

 

English time: Ver aula no Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=99bUZSLLtyM


Momento LIV: 

Olá, famílias! Tudo bem com vocês? 

Já estão adaptados a nova rotina? 

 Nesta semana o LIV em casa apresentará a música: “Samba do Jogo”. Através dela, 

podemos conversar com as crianças sobre o “ganhar” e o “perder”.  

Sabemos que a maioria das pessoas deseja ganhar sempre, principalmente nos jogos. 

Mas sabemos que vamos perder muitas vezes até nos tornarmos melhores no que 

fazemos e, ainda assim, podemos perder.  

Os sentimentos que experimentamos ao perder também são importantes para o nosso 

desenvolvimento, como a tristeza e a frustração, por exemplo. São bem naturais eles 

aparecerem. O mais importante é o brincar junto com os amigos do que 

necessariamente ganhar o jogo.  

Outra questão é a dificuldade em seguir regras, que nós, adultos também temos 

algumas vezes.  

Desta forma, iniciaremos a aula de LIV em Casa convidando vocês para primeiro 

mostrar o vídeo da música: “Samba do jogo” para a criança ouvir, dançar e brincar 

livremente, como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o 

vídeo, mas desta vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a 

letra da música, depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela 

assistiu.  

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

 

O JOGO DA VIDA  

MÚSICA: SAMBA DO JOGO 

É.... 

O que adianta ser o dono da bola?  

Considerado o craque da escola  

Sem ninguém pra jogar?  

É no jogo do tabuleiro da vida  

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


A gente aprende em cada partida  

Que ganhar ou perder  

Faz parte do jogo  

Ganhar ou perder faz parte do jogo  

Ganhar ou perder 

Tem é que saber observar  

Para a beleza do jogo enxergar 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Você já perdeu um jogo ou uma brincadeira?  

O que você sentiu? 

O que você sente quando ganha um jogo? 

É melhor brincar ou ganhar? 

Você prefere ter o brinquedo ou ter alguém para brincar com você? 

 

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, e se tiver algum outro adulto com vocês em casa, deixe que ela tente fazer 

essas perguntas para ele como se fosse uma entrevista. 

 

Para expandir em família: 

 

Atividade 01: Vamos brincar de detetive? 

A brincadeira é bem simples. Vocês vão escolher um lugar da casa para brincar. 

Observem todos os cantinhos, organização dos móveis, enfeites, etc.  



A criança deverá fechar os olhos ou sair do ambiente e o adulto irá esconder alguma 

coisa desse cômodo, depois a criança abre os olhos ou volta ao local e tem que tentar 

adivinhar o que foi retirado dali.  

Dá para brincar com apenas duas pessoas, mas se tiver mais pessoas em casa dispostas 

para brincar vai ser muito bom também! Cada um pode ter sua vez de tentar adivinhar. 

Deixe a criança também tentar esconder algum objeto e trocar de lugar com você. 

Façam várias “partidas” escondendo diferentes objetos. Vocês também podem trocar 

de cômodo para diversificar. Fiquem livres para criar as regras dessa brincadeira, como 

estipular um tempo para tentarem adivinhar, por exemplo. Outra variação dessa 

brincadeira é ao invés de tirar um objeto, colocar algum outro objeto no cômodo 

escolhido! Ganha quem conseguir adivinhar mais vezes! 

 

Bom divertimento a todos e até a próxima! 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 


