
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

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: 31 DE AGOST0 DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Identificar relações espaciais (dentro, fora; em cima, embaixo; acima, 

abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

ATIVIDADE: Procure e ache 

Separar com a criança alguns objetos, brinquedos e propor a brincadeira “Procure e 

ache”. Ex.: Dar o comando: Procure e ache um brinquedo da cor azul, Procure e ache um 

brinquedo que está entre a panela e o copo, Procure e ache um objeto que está debaixo 

do carrinho...E assim por diante. Explorar as possíveis relações espaciais. 

Promover a mesma brincadeira pedindo a criança para observar e tentar memorizar 

todos os objetos. Solicitar que ela saia do espaço momentaneamente. Tirar alguns 

objetos. Quando a criança voltar, pedir que ela identifique o que sumiu da mesa. 

Trabalhar relações temporais questionando: O que havia antes e foi escondido? Quais 

os brinquedos que temos agora? O que poderemos retirar depois? 

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2 ficha 89. Pedir a criança que observe os alimentos em 

destaque e os encontrem na geladeira. Oriente-a a circular um alimento de cada vez. 



INGLÊS  

Good Morning 

Vamos começar o dia cantando e dançando com a música 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw . Será que você lembra? 

Hoje, vamos abrir o livro e fazer as atividades com a Teacher. 

 

MOVIMENTO: 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS: 

- Uma toalha. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

- Faremos uma Aula Funcional Kids, visando o estimulo corporal através de exercícios 

específicos para desenvolver algumas capacidades físicas como, resistência muscular 

e força; 

- Yoga para finalizar as atividades como forma de relaxamento. 

 

  

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

