
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

       

 

Nossa semana será muito divertida! 

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

 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA / LINGUAGEM.  

OBJETIVO: Realizar Contagem e Seqüência Numérica/ Brincar com os numerais/ 

Ampliar o vocabulário/ Promover alegria e socialização. 

 

Assistir o vídeo:  

 

ATIVIDADE: Trabalhar com o livro “Prosinha” – Parte /Ficha-106. A pró fará pipoca e 

dividirá para cada um. Pedir que contem 10 pipocas e depois trabalhar também os 

conceitos: Muito/Pouco, Cheio/Vazio. 

 

Atividade de Classe: Realizar atividade da pipoquinha com as crianças. Deixar que 

façam bolinhas de papel e colem na atividade. Vamos contar quantas pipoquinhas tem 

aqui? 

 

 

 

 



ENGLISH TIME:  
Hello! 

 

It’s Friday! 

Let’s listen to the song https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA 

Agora vamos assistir uma story https://www.youtube.com/watch?v=7Li59FFilYQ e 

depois vamos fazer um lindo desenho sobre essa historinha. 

 

MOMENTO LIV: 
Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana com o LIV em Casa, convidamos vocês para refletirem sobre o poder de 

cultivar emoções positivas em nossos lares e, portanto, criar um ambiente de 

positividade.  

Quando estimulamos emoções positivas, nos abrimos para o novo com esperança e alegria 

e atraímos as pessoas que estão ao nosso redor para compartilhar dos mesmos 

sentimentos. Tais sentimentos nos inspiram a agir sempre com o melhor de nós.   

Desta forma, segue abaixo um vídeo musical que nos convida a refletir sobre o amor e 

a paz no mundo.  

Convide todos de sua casa para ouvir e dançar.  

Depois, dialogue com a criança sobre o poder do amor, da alegria, da esperança, e da 

paz em nossos corações. Leve a refletir sobre a contribuição que ela pode dar a este 

mundo.   

Por fim, convide a criança para fazer um desenho sobre a música. Deixe-a livremente 

desenhar com base em seu sentimento.  

https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ 

 

Se puder, compartilhe o desenho com a gente no Google Classroom. Vamos adorar 

receber.  

 

Até a próxima.  

 

PARA O GRUPO 03 

Fazer a atividade 05 do álbum de figurinhas.  
 

 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Li59FFilYQ
https://www.youtube.com/watch?v=BaA3vDjnDwQ


ATIVIDADE (2o Momento): 
 

Interatividade: Explorar o movimento do corpo. 

Brincar de estátua ao som da música. 

 
 

BOM FINAL DE SEMANA!!! 
 

 

  


