
 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana será muito divertida! 

Vamos brincar e aprender muito juntos! 

Pró Michele e Pró Lore 

 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 20 DE AGOSTO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MOTRICIDADE / LINGUAGEM.  

OBJETIVO: Trabalhar a coordenação motora ampla / Ampliar o repertório musical / 

Desenvolver o vocabulário/ Desenvolver a linguagem oral.  

Assistir o vídeo:  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=q8JSNqBPVKE 

 

ATIVIDADE: Trabalhar com as crianças com as letrinhas inicial de cada uma. A pró 

colocará a quantidade de copinhos com a letra de cada criança. Pedir que pulem a torre 

e a medida que forem pulando, a pró aumentará à altura do copinho. É muito divertido! 

Atividade de Classe: A pró chamará no quadro uma criança por vez para escrever sua 

letrinha. 

 

 

 

 



 

ENGLISH TIME: 

 

Good Morning 

Hoje vamos lembrar as cores: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

Hoje vamos assistir a um filme! Então vamos sentar bem relaxados e nos divertir! 

 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 

 

 

MOMENTO LIV 
 

Olá família, como vocês estão? 

Nesta semana vamos propor uma reflexão sobre a vida e seu movimento, tanto ao 

movimento da vida em nós, como o nosso movimento perante a vida. Você já pensou 

nisto? Não temos o controle sobre a vida, mas podemos decidir o que fazer com o que 

nos acontece não é mesmo? 

A primeira reflexão é que tudo passa e mesmo quando tudo parece perdido, é um 

momento que também vai passar.  

Assim, aproveitamos para falar de um sentimento muito natural do ser humano e muito 

desagradável: a tristeza. Contudo, ela pode nos trazer grandes reflexões e 

aprendizados, mas o melhor de tudo, é saber que ela passa. As vezes só precisamos 

ter paciência com o tempo e criatividade para passar por ela mais rápido. Este é o 

nosso movimento na vida e faz parte das nossas escolhas.  

 

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a 

criança.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6kAuKDpIaww 

 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança.  

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Qual sentimento é retratado no vídeo? 

A criança sente tristeza? E o que a faz sentir tristeza? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
about:blank


Como ela fica quando está triste? 

O que ela pode fazer para a tristeza passar mais rápido? O que o vídeo sugere? 

Depois peça para a criança fazer um desenho da tristeza. Se puder, faça um desenho 

sobre a tristeza também. Em seguida, dialoguem juntos sobre esta emoção e pensem 

em alternativas para aprendemos a lidar com ela.  

O importante é levar a criança a reflexão, que a tristeza passa, da mesma forma que 

depois do inverno, vem a primavera.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

Até a próxima aventura! 

 

ATIVIDADE (2o Momento): 

 

Interatividade: Brincar na área externa de circuito e amarelinha. 
 

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

 

  


