
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“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: 22 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA/ PSICOMOTRICIDADE 
 

OBJETIVO; Identificar e explorar possíveis relações espaciais; Utilizar conceitos 

matemáticos; Desenvolver a concentração; Exercitar o movimento de pinça e a 

coordenação motora fina; Aprender brincando. 

 

ATIVIDADE: Brincando de lavar roupas 

 

Numa área arejada e que possa molhar, sentar com a criança próximo da bacia com 

água, do cesto vazio, dos pregadores e das peças de roupas. Perguntar se ela têm 

hipóteses sobre qual atividade vai realizar. A partir da fala, conte que vocês vão 

brincar de lavar roupas e proponha que ela expresse o que acha que poderá fazer. 

Solicitar a criança que escolha umas peças de roupas para serem lavadas, e que as 

coloque dentro do cesto. Convidá-la para apreciar se o tempo está propício para a 

brincadeira: se há sol, vento, ou nuvens. 



Mostrar o espaço estabelecido para a brincadeira de lavar roupas e brincar junto com 

ela de molhar a roupa, torcer, passar sabão e enxaguar. Conversar sobre o estado das 

roupas. Perguntar como elas ficaram sujas e enfatizar como é refrescante e divertido 

brincar com água e sabão. 

Durante a brincadeira fazer questionamentos: O que aconteceu para essa roupa ficar 

suja? O que precisa ser feito para ela ficar limpa novamente? O que precisamos usar 

para lavar as roupas? Por que usamos roupas limpas?  

Tentar participar da brincadeira com a criança, incentivando suas tentativas, 

interagindo e tentando transmitir segurança em suas escolhas. Nomear as ações que 

ela esteja fazendo, como sentir o cheiro do sabão, a textura e a temperatura da água, 

mergulhar e esfregar as roupas, abrir os pregadores, se esticar para colocar as 

roupas no varal e se abaixar para pegar objetos. 

Criar um varal na altura da criança e demonstrar a ação que ela deve realizar: pegar 

um prendedor de dentro da cesta com o polegar e o indicador (não com a mão cheia), 

pressionar para abrir o prendedor e colocá-lo para prender as roupas. 

Para ampliar a atividade com pregadores de roupas, assistir o vídeo da Pró Carol: 

Brincando com pregadores. 

Registrar a brincadeira com fotos e vídeos para postar no classroom. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE 

 

OBJETIVO:  Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras/ Promover diálogo estimulando a expressão de desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 

 

ATIVIDADE:  Informar a criança que ela assistirá o vídeo: Boas maneiras, da Turma 

da Mônica, https://www.youtube.com/watch?v=r1wgeYptBUU. Perguntar: O que será 

que o vídeo vai mostrar? O que teria acontecido para os pais levarem as crianças a 

uma aula de boas maneiras? Você se comporta direitinho nos lugares? Deixar a criança 

se expressar livremente. comentar algumas respostas se achar necessário. 
 

Depois de assistir o vídeo, conversar com a criança fazendo-a refletir sobre a 

consciência cidadã. Questionar: Quem faz o trabalho doméstico em casa? O que você 

faz para ajudar? (guarda os brinquedos, deixa as coisas no lugar certo, tira o prato da 

mesa…)  

 

ATIVIDADE: Livro Prosinha, Ficha 92. Propor a criança que observe as cenas 

representadas na ficha de atividade. Durante os comentários sobre as imagens, fazer 

intervenções estimulando a reflexão sobre as posturas dos personagens 

representados. Chamar a atenção para o fato de que as cenas que estão lado a lado 

https://www.youtube.com/watch?v=r1wgeYptBUU


apresentam situações opostas e que ela precisa descobrir qual é a que retrata o bom 

comportamento à mesa. 

 

INGLÊS:  

Hello Kids, 

 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois terminar a nossa arte junto 

com a teacher dos dias da semana. 
 

MÚSICA  

OBJETIVO 

Tocar por imitação. 

Acompanhar canções infantis. 

Apreciar obra musical. 

 

METODOLOGIA 

Com auxílio de gravações de canções infantis, as crianças experimentarão acompanhar 

canções usando o pulso e suas divisões, com imitação, além de apreciar obra musical feita 

para solo de violoncello. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0 

Hoje vamos de violoncello. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0

