
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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: 25 DE AGOST0 DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE 
 

OBJETIVO: Estimular a busca de valores humanos a convivência social. 

25 de agosto – Dia do Soldado 

https://www.youtube.com/watch?v=RIBzloKav5o – Patati Patatá 

https://www.youtube.com/watch?v=oG3lJzn7q-0 – História de Duque de Caxias 

(Se achar viável). 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA 
 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre os alimentos e a sua importância. Observar, 

relatar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos. 

 

ATIVIDADE: Assistir com a criança o vídeo do Cocoricó “Vitamina tutti frutti” link 

https://www.youtube.com/watch?v=pBcRClDj76w. Perguntar a ela o que costuma comer 

quando acorda. Converse sobre a importância de se alimentar bem no período da manhã, 

https://www.youtube.com/watch?v=RIBzloKav5o
https://www.youtube.com/watch?v=oG3lJzn7q-0
https://www.youtube.com/watch?v=pBcRClDj76w


uma vez ficamos muitas horas sem comer enquanto dormimos e precisamos de energia 

para as atividades que realizamos durante o dia. Faça analogias, como: o carro não anda 

sem combustível, a TV não anda sem energia… 

Faça uma lista com a criança com o seguinte título: Café da manhã. Escreva (com letra 

bastão) o nome dos alimentos consumidos nessa refeição. Explorar as primeiras letras 

das palavras escritas. 

Se o dia estiver sol, proponha a criança uma brincadeira de observação das sombras. 

Fique ao lado dela e peça que observe as sombras no chão. Peça-lhe que perceba as 

diferenças entre a sombra dela e a do adulto (altura, tamanho do braço, das pernas…). 

Brinque também de fazer sombras com as mãos.  

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2, ficha 85. Conversar com a criança sobre os alimentos 

representados na ficha de atividade, pergunte se sabem o nome deles, se gosta, se 

costuma consumir, em que refeição o seu consumo é mais frequente… 

Oriente a criança a ligar as figuras dos alimentos às suas respectivas sombras. 

ARTES: Brincar de carimbar as mãos. Podemos contar os dedos, trabalhar com cores, 

mistura delas. 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

MÚSICA:  

OBJETIVO 

Andar, correr e saltar com forte e fraco. 

Tocar imitando o professor. 

Apreciar obra de compositores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

Com pandeiro o professor tocará frases rítmicas e os educandos reproduzirão com 

movimentos corporais, 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/19piJKYvBFU 

O som dos desenhos 

https://youtu.be/19piJKYvBFU

