
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Meus amores,  

Esta semana está recheada de coisas gostosas para a gente aprender juntos! 

Um beijo grande! 

 

Pró Lore e Pró Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 23 DE AGOST0 DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM 

OBJETIVOS: Ampliar o repertório de cantigas e parlendas. Reconhecer as letras e 

seus traçados em diferentes contextos. Conhecer a profissão de cozinheiro e chef de 

cozinha e suas funções. 

ATIVIDADE: Procurar imagens de borboletas em revistas ou desenhar, recortar e 

colar num lápis ou palito de picolé. Brincar com a criança imitando o voo das borboletas. 

Tentar traçar a letra B (de borboleta) no ar, podendo explorar várias letras conhecidas 

da criança. O adulto deve falar o movimento das letras. Ex.: Para a letra B, sobe a 

ladeirinha, faz uma barriguinha, depois outra… Escrever a palavra BORBOLETINHA, 

perguntando: Qual a primeira letra? Qual a última? Quantas letras tem?  

Depois da brincadeira perguntar: Você conhece alguma música com a palavra 

Borboletinha? Assistir o vídeo: Borboletinha - DVD Galinha Pintadinha 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

Conversar com a criança sobre quem cozinha em casa e sobre a diferença de quem 

cozinha em casa e profissionalmente. Falar sobre a profissão de Chef ou chefe de 

cozinha, muito comum hoje em restaurantes (como eles trabalham, as roupas que 

vestem, usam quais instrumentos...). Mostrar imagens desses profissionais (internet).  

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


 

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2 ficha 82. Orientar a criança a destacar o adesivo que 

está no final do livro. Pedir para colar na parte superior do quadro. Em seguida, orientar 

para completar a figura do cozinheiro (respeitando o jeitinho que a criança conseguir.) 

Fazer uma arte de Borboleta – pintura espelhada. A pró irá disponibilizar tinta colorida 

e a criança irá desenhar de um lado só do papel. Depois, vamos virar o papel passando a 

tinta de um lado para o outro formando as asas da borboleta. O corpo pode ser feito 

numa folha separada e depois colar entre as asas. 

 

INGLÊS:  

 

Hello Kids, 

 

It’s Monday e é dia de relembrar o alfabeto, vamos ouvir a alphabet song e depois 

conhecer mais sobre a letra Y! 

Vhttps://www.youtube.com/watch?v=x_d6YT33pA0 

Vamos assistir mais uma aventura do Captain Seasalt and the ABC Pirates. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdAmtd1tL5w 

Agora vamos para o caderno de desenho e desenhar algumas coisas com a letra X. 

 

 


