
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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: 26 DE AGOST0 DE 2021 – QUINTA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Possibilitar o desenvolvimento da criatividade, percepção visual, e 

coordenação motora; Explorar conceitos matemáticos. 

ATIVIDADE: Cheio/ vazio 

Providenciar baldes, vasilhas, pratos, potes de diferentes tamanhos e materiais 

variados, como areia, folhas, pedras, giz de cera, peças do jogo de montar, bexigas. 

Propor uma brincadeira com esses materiais. Explorar os conceitos matemáticos: mais, 

menos, cheio, vazio…Ex.: Encher os baldes menores com areia e os maiores com 

brinquedos; Encher bexigas e depois esvaziar; Encher copos e comparar com outros 

vazios... 

Para ampliar o conhecimento: assistir vídeo Conceito: Cheio/vazio no 

https://www.youtube.com/watch?v=5t2_e_hnmsU  

ATIVIDADE: Livro Prosinha 2, Ficha 86 e 87. Pedir a criança que observe os pratos da 

ficha de atividade. Fazer questionamentos: Que alimentos tem dentro do prato? Você 

https://www.youtube.com/watch?v=5t2_e_hnmsU


gosta de arroz e feijão? Quem come salada na sua casa? Qual prato está cheio? Qual 

está vazio? 

Orientar a criança a responder a atividade oralmente, considerando o registro com a 

escrita dos números de forma espontânea ou colando objetos (palitinhos, sementes, 

pedrinhas…)  

Brincar com massinha de fazer comidinha. 

 

TEATRO:  

A Casa 

A Cachinhos Dourados passeando pela floresta encontrou uma casinha! A casa da 

Família Urso não foi? Pois bem... Vocês não vão acreditar... Neste final de semana eu fiz 

um passeio, estava de máscara, é claro, e encontrei algumas casinhas... Algumas eu 

consegui identificar os seus donos... Mas teve uma casinha em especial que fiquei me 

perguntando de quem era... E saibam que eu descobri! Vou contar esta história para 

vocês... Mas antes quero também que vocês me contem de quem vocês acham que é esta 

tal casinha... 

Beijinhos, Pró Cami 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom 

 


