
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

       

 

Nossa semana será muito divertida! 

Vamos brincar e aprender muito juntos! 
Pró Michele e Pró Lore 

 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 8 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA 

PROJETO: “Mundo Animal” 

 

OBJETIVO: Desenvolver a oralidade / Ampliar o conhecimento prévio sobre o mundo 

animal/ Conhecer melhor características sobre o animal apresentado. 

Assistir o vídeo:   

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YQRCkQceLTI 

 Quem conhece algum animal grande? E pequeno? E que vive na terra? E que anda 

rastejando? 

 Os animais são todos iguais? 

 

(1o Momento): Apresentar a imagem do livro “Prosinha” – Parte 2. PÁG - (139)  

Perguntar às crianças: O que vocês estão vendo? Que bichinho é esse? Aproveitar o 

conhecimento prévio dos alunos. Vamos juntos aprender sobre esse bichinho? O que ele 

come? Como ele vive? Como seu corpo é coberto?  



CURIOSIDADES: Vocês sabiam que a minhoca fofa à terra, para as plantinhas 

germinarem? Elas se alimentam de restos de animais, lixo, restos de folhas e 

matérias orgânicas em decomposição. 

Atividade de Classe– Construir com as crianças uma centopéia bem criativa e colorida. 

Usar materiais disponíveis. Deixar que enfeite como desejarem. Faremos no papel A3/ 

PAPEL COLOR.  

 

ENGLISH TIME:  
Hello Kids, 

 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=IDDot8tBa4Q sobre o 

holiday, agora me diga como foi o seu holiday. 

Vamos abrir o caderno de desenho e fazer um lindo desenho sobre o seu feriado e 

compartilhar a sua experiencia com os seus colegas. Se tiverem fotos desses dias fique 

a vontade para compartilhar também. 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

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/ZIaiB9X2LGs 

Vamos ouvir este concerto para violino e oboé de Bach. 

 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 
 

ATIVIDADE (2o Momento): 
Interatividade: Brincar com as formas geométricas, na área externa (dentro e fora). 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IDDot8tBa4Q
https://youtu.be/ZIaiB9X2LGs

