
  
 

 

 
 

“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: 01 DE OUTUBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática/ Linguagem 

OBJETIVO: Conhecer o calendário e a sua função/ Reconhecer e registrar números/ 

Contar oralmente em contextos diversos/ Explorar e identificar letras variadas. 

ATIVIDADE: Calendário 

Apresentar à criança diferentes calendários que tiver em casa, ou, mostrar imagens da 

internet, fazendo questionamentos: O que é calendário? Para que serve? Você sabe os 

dias que tem aula? Mostrar um calendário do mês de setembro (não vimos antes, é isso 

mesmo!) de 2021, informando a data de hoje e contar, mostrando os números um a um, 

até a data vigente. 

Assistir o vídeo: Músicas e canções para crianças/ Dias da semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=9E-

79xPaNOQ&list=PLlc7jEAj5EFs6b7vp0pqAvIA3ybUKmOyH&index=22 

https://www.youtube.com/watch?v=9E-79xPaNOQ&list=PLlc7jEAj5EFs6b7vp0pqAvIA3ybUKmOyH&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=9E-79xPaNOQ&list=PLlc7jEAj5EFs6b7vp0pqAvIA3ybUKmOyH&index=22


Realizar a atividade do Livro Prosinha 2, ficha 105. Observar a lista de compras da 

ficha de atividades. Informar que foi uma lista que foi escrita para comprar alimentos na 

feira, dia de quinta. Perguntar o que a criança acha que está escrito. Deixar que ela dê 

explicação apoiada nas ilustrações. Explicar e mostrar que a imagem e a representação 

escrita das palavras são coisas distintas. Brincar de achar letras do nome da criança e 

dos familiares na lista de compras da ficha. Preencher o calendário com os dias que 

estão faltando, permitindo que a criança escreva os números como conseguir, sem 

exigência convencional (o adulto deve auxiliar escrevendo os números em uma folha de 

ofício).  

 

INGLÊS:  

Good Morning 

Hoje vamos fazer uma arte bem legal! 

Vamos representar nossa Family em um quadrinho muito legal 

 

 

MOMENTO LIV  

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

Estamos entrando no mês que se inicia a primavera. Que tal celebrarmos toda a alegria 

que ela nos traz? 

Que tal focarmos a nossa atenção a tudo aquilo que nos faz sorrir? Alguns dizem que a 

qualidade da nossa vida está diretamente relacionada aonde focamos nossa atenção. Vale 

a pena experimentar! E quanto ao sorriso já foi comprovado o quanto ele é contagiante e 

nos faz bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Sorrisos – Músicas e Canções para 

crianças”  

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0


 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Do que a música fala? 

O que te faz sorrir? 

Como você se sente quando está sorrindo ou quando vê alguém sorrir? 

 

Se quiser, lembre de situações engraçadas que viveram juntos e brinque com a criança de 

dar várias risadas diferentes e engraçadas. Garanto que é diversão na certa! 

 

Ao final, se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre a música.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

Até a próxima.  

 

Para o grupo 03 

 

Realizar as atividades 01 e 02 do álbum de figurinhas.  

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

 

 

 


