
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

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: 02 DE SETEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM/ PSICOMOTRICIDADE 

OBJETIVOS: Ampliar o repertório de tipologias textuais; Brincar; Desenvolver a 

audição, ritmo, movimentos, equilíbrio, linguagem oral e memória. 

ATIVIDADE: Trava- línguas 

 Informar a criança que na atividade de hoje ela fará uma brincadeira de enrolar a 

língua, chamada Trava línguas. Assistir o vídeo Patati patatá - Trava línguas 

https://www.youtube.com/watch?v=maW41urpL2Y 

 Escolher 2 travas-línguas da canção, com a ajuda da criança e falar, atentando-se à 

pronúncia e ao ritmo característicos do texto. O “erro”, ao pronunciar esse tipo de 

texto, faz parte e é o que deixa a brincadeira divertida e desafiadora. 

 Conversar sobre o que fala o trava-língua, considerando, por exemplo, se é sobre 

animais, objetos ou pessoas e o que aconteceu com os personagens que o compõem.  

 Fazer um labirinto ou percurso, com cordas, giz ou brinquedos e pedir a criança para 

percorrer esse caminho andando, saltando, dançando, de marcha ré, por dentro do 

traçado, por fora, etc. Depois, dificultar o percurso fazendo outros com novos 

desafios. 

https://www.youtube.com/watch?v=maW41urpL2Y


 ATIVIDADE: Livro Prosinha, ficha 90. Ler com a criança o trava- língua da ficha 

acompanhando com o dedo enquanto lê. Orientar a observar a imagem e conversar 

sobre ela. Percorrer o caminho passando o dedo sobre a imagem e só depois, pedir a 

criança para traçar com lápis de cor, giz de cera ou tinta. 

 ARTE: Lixo no lixo – A pró desenhará uma lixeira na folha A3 e as crianças irão 

pintar e logo depois, colar as embalagens do seu lanche. 

 

INGLÊS 

Good Morning 

Hoje vamos brincar de massinha. Mas vamos fazer a nossa massinha. 

Agora vamos contar com as massinhas. 

TEATRO  

O Entrevistador de Coisas 
 

Olá minha galera! Hoje iremos conhecer Charles- O Entrevistador de Coisas!  

E depois iremos brincar de ENTREVISTA! 

Nesta brincadeira do Charles, os entrevistados serão coisas... Humm... Acho que 

passaremos por algumas transformações....  

Alguém aí topa se transformar em uma mala de viagem? Em uma colher? Em uma 

máquina fotográfica? Em um rádio? Em uma cadeira? 

E vamos que vamos! A diversão está só começando! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

Para quem ainda não conhece o Charlie: 

https://www.youtube.com/watch?v=-332PR9jpYM 

https://www.youtube.com/watch?v=AMRV9vi61HQ 
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