
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Meus amores,  

Teremos uma semana muito especial. Espero que vocês aprendam e se divirtam 

com tantas atividades bacanas. 

Um beijo grande! 

Pró Lore e Pró Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 01 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM/ PSICOMOTRICIDADE 

OBJETIVOS:  Ampliar o repertório de cantigas; Brincar; Desenvolver a audição, ritmo, 

movimentos, equilíbrio, linguagem oral e memória. 

ATIVIDADE: Karaokê divertido 

 Conversar com a criança sobre a semana, explorando as datas e informando que será 

uma semana dedicada aos estudantes.  

 Antes da atividade: Separar com a criança alguns instrumentos de brinquedo que tiver 

em casa, pandeiro, chocalho, flauta, tambor... (se não tiver, pode improvisar com 

panela, colher de pau, garrafa pet…). Pode improvisar também, um microfone. 

 Informar que a atividade de hoje será um KaraoKê  divertido. Relembrar com a criança 

as músicas infantis que conhece (tentar buscar da memória). Ex: O sapo não lava o pé, 

Borboletinha, A, B C, Caranguejo não é peixe, Samba lê lê, Palhacinho de brinquedo… 

Cantar e tocar os instrumentos junto com ela, fazendo os gestos que tenham relação 

com a música, como ir para frente, ir para trás, ou bater palmas, bater os pés, entrando 

na brincadeira e sendo uma referência. A música poderá ser repetida mais de uma vez. 

Potencializar as ações que surgirem, valorizando as explorações e as descobertas 

musicais e corporais. 



 Para ampliar o repertório musical. Assistir, mais de uma vez, o Vídeo da Palavra 

Cantanda, Pout pourri de parlendas.  

https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs 

 Incentivar a criança a criar gestos e movimentos para a música. 

 

ATIVIDADE: Ilustrar no caderno de desenho a música infantil preferida. Vale explorar 

a criatividade! 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Vamos começar o dia cantando e dançando com a música. 

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

 

Hoje vamos ouvir uma história muito divertida – Five Little Monkeys. 

 

Agora vamos pintar nossos Monkeys. 

 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Imitar frases em glissando feitas ao violão. 

Reproduzir sons de história. 

Tocar imitando o professor. 

Apreciar obra de compositores mundiais. 

 

METODOLOGIA 

O professor disponibiliza aos educandos um instrumento e solicita que cada criança 

experimente o instrumento livremente. Ao som de uma música infantil as crianças 

caminham, correm e saltam de acordo com a canção, ou com a batida de algum 

instrumento. Num segundo momento os educandos vão tocar junto com professor 

imitando o pulso, depois dividindo o pulso em dois. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/P1H4ds6gJ3o 

Vamos assistir a orquestra do Mickey Mouse. 
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