
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Hoje acordei com vontade de cantar, olhando a primavera que acabava 

de chegar. Abri a janela do meu quarto só pra ver, como é lindo o 

amanhecer. os passarinhos sempre a cantar, e as borboletas não paravam de 

voar. E a graminha, cheia de cor, porque chegou o período da flor.” 

Um beijo grande! 

 

Pró Lore e Pró Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza/ Artes 

OBJETIVOS: Conscientizar sobre os cuidados que devemos ter com a natureza/ 

Reconhecer a importância das árvores para a saúde das pessoas/ Exercitar a 

criatividade/ Manipular objetos diversos atentando para as suas características. 
 

ATIVIDADE: Dia da árvore 

Assistir o vídeo: Patati Patatá – Árvore 

https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4.  

Informar a criança que hoje é o dia da árvore e explicar que ela é um dos maiores 

símbolos da natureza. Ela proporciona sombra para o descanso, frutos para nossa 

alimentação, mantém a umidade do ar, diminui a poluição, forma barreiras contra o vento, 

impede a erosão, fornecem matérias-primas etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=0TxzRT1hTE4


Apresentar imagens da internet de vários tipos de árvores para que a criança observe e 

descreva oralmente os detalhes. Questionar: Todas as árvores são iguais? Como será que 

elas nascem? O que aconteceria com o mundo se não existissem árvores? 

Propor uma produção de arte com elementos da natureza. Numa área externa, recolher 

os elementos com a criança (gravetos, folhas diferentes, flores, areia, pedrinhas…), 

permitir a manipulação, podendo perceber as diferenças de cor, textura, formas, etc. 

Depois, criar coisas com os elementos recolhidos, pode ser bonecos, animais, paisagens, 

brinquedos… Assistir o vídeo: Animais feitos com folhas de árvores 

https://www.youtube.com/watch?v=nBDhyukfooo&t=62s 

 

INGLÊS  

Hello Kids, 

Hoje vamos falar mais sobre os dias da semana! Vamos escutar a musica The days of the 

week  https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos fazer uma 

arte junto com a teacher dos dias da semana. 

 

 

MOVIMENTO  

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

MATERIAIS: 

- Papel; 

- Lápis. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBDhyukfooo&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Jogo da memória: 

Será mostrado aos alunos figuras de animais em sequência durante um determinado 

período de tempo e os alunos terão que memorizar e representar no papel a sequência 

vista, mas antes, terão que desenvolver algumas atividades solicitadas pelo professor. 

 

 

 


