
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“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: 24 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza/ Linguagem 

OBJETIVO: Reconhecer as frutas, os seus benefícios e suas características/ 

Estimular o consumo de frutas/ Ampliar o conhecimento sobre higiene e saúde/ 

Explorar letras em diversos contextos. 

ATIVIDADE: Salada de frutas 

Conversar com a criança sobre os as frutas e a importância delas para a saúde. Separar 

as frutas preferidas da criança, abrir para que possa explorar as suas características: 

cor. tamanho, textura, como são por fora e por dentro, qual o cheiro, o gosto (permitir 

que a criança experimente, questionando se são doces, azedas, amargas…) Estimular a 

criança a observar se tem sementes, quantas, como são… Escrever os nomes das frutas 

e apresentar a primeira letra. 

 



Assistir o vídeo Palavra cantada “Lavar as mãos”. 

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

Conversar sobre a importância de lavar as mãos antes de comer ou preparar um receita 

e informar a criança que ela irá fazer uma salada de frutas com as frutas preferidas 

dela.  

Atividade do livro Prosinha 2, ficha 101. Ler a receita para a criança, chamando 

atenção para a quantidade (um mamão, duas maçãs, três bananas, quatro laranjas). 

Depois, lavar as frutas e preparar a receita. 

* Não precisa necessariamente utilizar as frutas e a quantidade indicada na receita do 

livro. O importante fazer de acordo com a realidade e preferência   criança, bom  

mesmo é se divertir com o aprendizado. 

Na ficha 99 a criança irá desenhar a fruta que trouxe para o lanche. 

Fazer a contagem das frutas da Ficha 100, do Livro Prosinha 2. 

INGLÊS:  

Hello! 

It’s Friday! 

Vamos escutar a música The days of the week  

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ e depois vamos terminar de 

registrar com lindos desenhos a nossa rotina em cada dia da semana. 

MOMENTO LIV  

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Entramos na primavera, não é mesmo? 

É tempo de renovação, florescimento, mudanças, transformações, esperança, 

CRESCIMENTO!  

Aproveitemos esse momento para renovarmos as energias na perspectiva de sermos o 

melhor que pudermos ser. 

 Para celebrarmos a entrada da primavera vamos refletir um pouquinho sobre a 

ALEGRIA, esse estado de contentamento, satisfação, prazer de viver, e que a mãe 

natureza pode nos proporcionar tão bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Primavera” para a criança ouvir, 

dançar e brincar livremente como ela desejar.  

Segue o link do vídeo musical abaixo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ


https://www.youtube.com/watch?v=oKwSLgXN3zo 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

Como ela se sente quando está desfrutando da natureza? 

O que ela pode fazer para agradecer e cuidar da mãe natureza? 

A música ensina que cada ser vivo na natureza tem o seu papel? E qual é o nosso papel? 

O que a natureza espera de nós? 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando.  

Aproveite para refletir junto com a criança sobre o significado da primavera, o que ela 

nos traz e como a natureza nos faz bem.  

Lembre de momentos felizes e alegres que vocês tiveram aproveitando todas as 

benesses da natureza, como um banho de rio, um banho de mar ou um passeio no jardim, 

o colorido das flores, a diversidade e beleza dos animais. Mostre a criança a 

importância e o valor da natureza e como devemos cuidar dela.  

Ao final, desenhe junto com a criança tudo que a primavera vem nos oferecer com todas 

as suas cores, flores e frutos. Usem e abusem das cores!! 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Até a próxima.  

 

Para o grupo 03 

Fazer a atividade 09 do álbum de figurinhas  

 

BOM FIM DE SEMANA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


