
  
 

 

 
 

“A vida é uma criança, um carrossel de esperança 

Amor e paz é o que queremos 

Venha com a gente e cantaremos 

O nosso mundo é colorido e como é lindo 

Igual uma bola de sabão, é de ilusão 

Nosso caminho é florido e nossa vida tem sabor de emoção” 

Um beijo grande! 

Pró Lore e Pró Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Linguagem, Artes, Natureza, Matemática 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre receitas. Explorar as letras do alfabeto 

dentro de um contexto. Desenvolver a criatividade. Manipular e explorar diversos 

materiais para fazer arte.  

ATIVIDADE:  Assistir com a criança o vídeo: Toda comida boa - Palavra Cantada 

https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U e conversar sobre os alimentos  que 

elas gostam de consumir,  Mostrar imagens da internet de alimentos saudáveis e pedir a 

criança que escolha 3 alimentos preferidos. Escrever o nome desses alimentos numa folha 

de papel ofício e explorar as letras das palavras (Primeira e última letra). 

Propor a criança a confecção de tintas comestíveis. No processo de produção, deixar a 

criança participar ativamente, experimentando, fazendo, usando… 

https://www.youtube.com/watch?v=3-NibWZcW1U


Sugestões: 

Tinta de vegetais: Bater no liquidificador, com pouca água, beterraba (para a cor 

vermelha), cenoura (para a cor amarela) ou espinafre (para a cor verde). Passar as tintas 

pelo coador. Se quiser tintas mais consistentes, engrosse-as com pó de gelatina incolor. 

Guarde as tintas em potes bem fechados. Conservar os vegetais triturados no álcool.  

Caso queira, depois produzir mais tintas, basta espremê-los. 

Tinta de amido de milho: 1 xícara de amido de milho, 1/2 xícara de água fervendo, 1 

xícara de água fria e corante de alimentos. Misturar o amido de milho com água fria e 

dissolver mexendo bastante. Depois, adicionar a água quente aos poucos, até ficar na 

consistência desejada, por fim, adicionar o corante. 

Atividade: Fazer uma pintura livre com a tinta produzida numa folha de ofício ou no 

caderno de desenho.  O registro dessa tarefa poderá ser feito através de fotos ou 

vídeos. 

Na aula online realizaremos a atividade do livro Prosinha 2 ficha 94. 

INGLÊS  

Good Morning 

 

Vamos começar o dia cantando e dançando com a música 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw .  

 

Hoje vamos fazer a atividade do livro com a Teacher. 

 

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: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

- ALONGAMENTO:  

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

inferiores e tronco. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw


- ATIVIDADES: 

1. Imagem em ação: 

Os alunos irão escrever em um pedaço de papel alguns animais e colocaram dentro de 

um saco. O professor fará mímica sobre o que estiver escrito no papel e os alunos 

tentarão adivinhar de que animal se trata. 


