
  
 

 

 
 

“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: 29 DE SETEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Natureza 

 
OBJETIVO: Aproximar a criança da escrita convencional por meio do texto e da 

visualização dos nomes das frutas. Desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis. 

Ampliar o conhecimento das frutas. Expressar seus gostos e preferências. 

 

ATIVIDADE: Pesquise na internet imagens de frutas, explorando seus nomes, mostre 

também frutas que não encontramos facilmente no mercado e que talvez a criança ainda 

não conheça: jaca, umbu, cajá, carambola, jenipapo, jambo, etc.  Explicar que tem frutas 

que são típicas de cada região. Separe caso tenha em casa, as frutas melão, melancia e se 

quiser também o maracujá que aparece no livro. Cante a canção expressa no Livro Prosinha 

2 ficha 99.  Leia o trecho da canção que aparece no livro, em voz alta, passando o dedo em 

cada palavra. Depois escrever os nomes das frutas da canção com letra grande bastão, 

comparando as iniciais e letras finais e observando cada letra. Assistir ao vídeo da canção 

De abóbora faz melão. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=hdqPxitrffQ  

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


Estimular a criança a fazer movimentos com o corpo para dançar a canção, batendo palmas, 

pés, pulando andando devagar, seguindo comandos dados pelo adulto. Converse com a 

criança sobre as frutas vitaminas, cores, tamanhos, observem a semente e convide-a a 

comer um pouco de cada frutinha: melão, melancia e se quiser também o maracujá. 

Perceber os sabores doces e azedos. E por fim estimular a criança a observar a imagem 

da ficha 95. 

 

ARTE: 
Desenhar sua fruta preferida com tinta no ofício A3. 

 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

Hoje vamos ver uma historinha muito legal! 

Como Kids TV | The story of Como's family | 30min | Cartoon video for kids - YouTube 

Agora vamos desenhar as fases da Chicken. 

 

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=rYopFrDd5n4
https://youtu.be/mGQLXRTl3Z0

