
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana será muito divertida!  

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

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MOTRICIDADE / LINGUAGEM.  

OBJETIVO: Trabalhar a coordenação motora ampla / Ampliar o repertório musical / 

Desenvolver o vocabulário.  

Assistir o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7_0BQHfOknE 

 

ATIVIDADE: Depois de assistirmos esse vídeo, que tal escrevermos no quadro a 

nossa primeira letrinha? Cada uma criança por vez, irá escrever sua letrinha. Agora 

vamos enfeitar a nossa letrinha como desejar? No caderno de desenho, a pró 

escreverá a letrinha de cada aluno. Eles enfeitarão com desejarem. 

 

ENGLISH TIME:  
Good Morning 

Hoje vamos fazer uma brincadeira. 

A Teacher trouxe os membros de uma Family.  



Vamos fazer uma caça ao tesouro e encontrar a Família toda. 

Se der tempo, vamos encerrar cantando e dançando. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 
 

 

MOMENTO LIV 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Nesta semana, convidamos vocês para construírem um cartaz junto com as crianças 

(pode unir folhas de ofício, folhas de caderno, usar uma cartolina ou qualquer outro 

material disponível). Neste cartaz vocês contarão através de imagens (desenhos 

feitos pelas crianças, fotos, ou imagens recortadas) as pequenas e grandes alegrias 

que vocês têm vivenciado ou já vivenciaram em família, como por exemplo: o dia na 

praia, o almoço em família, a contação de histórias antes de dormir, o filme ou 

desenho que assistiram juntos, entre outros. Busquem destacar com eles os momentos 

positivos e considerem que as alegrias estão presentes não só nos momentos 

grandiosos, mas também nos mais simples, como um café da manhã compartilhado em 

família ou um abraço afetuoso antes de dormir.  

Assim, embaixo de cada imagem destaque a emoção presente naquele momento (amor, 

alegria, contentamento, calma, medo, entre outras)  

Se puder, compartilhe este trabalho com a gente aqui no Google Classroom. Vamos 

adorar ver a produção de vocês.  

Para contextualizar com a atividade segue abaixo o vídeo musical das pequenas 

alegrias. Aproveite para cantar e dançar com eles.  

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

Até a próxima.  

 
 

PARA FAZER EM FAMÍLIA 
 

Fazer a atividade 06 do álbum de figurinhas.  

 

 

ATIVIDADE (2o Momento): 
 

Interatividade: Nosso piquenique e muitas brincadeiras! 

 
 

BOM FINAL DE SEMANA!!! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=NSzIdlIqksA

