
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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: 24 DE AGOST0 DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 
 

OBJETIVO: Contar oralmente objetos em contextos diversos; Relacionar número e 

quantidade; Estimular a criatividade e ludicidade. 

ATIVIDADE: Propor à criança uma brincadeira de comidinha com os bonecos. Antes, 

colocar em um saco transparente alguns biscoitos e fazer estimativa com ela, 

perguntando: Quantos biscoitos você acha que tem aqui? Será que vai dar para todos os 

bonecos comerem (de brincadeirinha)? E se não der, como faremos? 

O adulto deverá registrar em um papel o número que a criança falou, realizar a 

contagem e registrar a quantidade de biscoitos. 

Depois, brincar com a criança e os bonecos utilizando termos matemáticos como: 

repartir, dividir, mais, menos, quantidade...Use a criatividade! 

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2. Ficha 84. Observe com a criança a imagem da ficha de 

atividade e questione: O que representa essa figura? Onde estão essas pessoas? Quais 

são as refeições que geralmente realizamos em um dia? Quem cozinha na sua casa? 



 

Fale sobre o céu na imagem e que tipo de refeição fazemos à noite. Juntos, contem os 

objetos representados na figura: Quantos pratos há na mesa? Quantas pessoas há na 

cena? Quantas estrelas podem ser vistas pela janela? 

Oriente a criança a destacar os adesivos que estão no final do livro e ajude a posicionar 

no lugar que deve ser colado. 

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 almofada. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

1. Realizaremos algumas posições de yoga para promover o alongamento dos alunos 

 

- AQUECIMENTO:  

1. Saltos de pernas abertas e pernas fechadas; 

2. Agachamentos na cadeira. 

 

- ATIVIDADES: 

 

1. Trabalhando a Lateralidade: 

Definiremos o lado esquerdo e direito dos alunos, depois faremos alguns 

exercícios e brincadeiras que estimulem os alunos a compreenderem de forma 

lúdica os lados do corpo. 

 

INGLÊS – Ver aula no classroom 
 

 


