
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meus amores,  

Teremos uma semana muito especial. Espero que vocês aprendam e se divirtam 

com tantas atividades bacanas. 

Um beijo grande! 

Pró Lore e Pró Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 30 DE AGOST0 DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

ATIVIDADE: Alimentos que mais gosta 

 Disponibilize revistas, folhetos de supermercado e jornais para as crianças. Explique 

para que serve cada um desses suportes e folheie-os em roda com elas. 

 Oriente-as a pesquisar e a recortar figuras que representam os lanches mencionados 

na atividade (e outros que poderão surgir na conversa com as crianças). Peça-lhes que 

escolham, entre os lanches das imagens recortadas, aquele de que mais gostam. Depois, 

elabore, um gráfico de barras com todas as informações trazidas pela turma. Coloque 

embaixo de cada barra o nome do alimento e as figuras recortadas e pinte as barras 

conforme as escolhas feitas. Mostre para a turma os lanches mais apreciados, de 

acordo com o gráfico. 



 Abrir o livro na ficha 88. Peça às crianças que identifiquem e falem quais são os 

alimentos representados na ficha de atividade. 

 Leia para elas os nomes dos alimentos, mostrando com o dedo as palavras conforme 

você as lê. Explore as letras, principalmente iniciais e finais, dos nomes dos alimentos, 

relacionando-as com as letras iniciais e finais dos nomes das crianças. 

 Em seguida, peça à turma que pinte os quadros com os nomes dos lanches de que mais 

gostam. 

 ARTES: Desenhar um prato numa folha de A3 e colar figuras de alimentos. (Caso não 

tenha suficiente, a criança poderá desenhar sua comida preferida no prato). 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Vamos começar o dia cantando e dançando com a música 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

 

Let’s keep counting. Let’s watch the video  

Now let's go outside and play. 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

