
 

 

 

                          

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana será muito florida! 

Vamos brincar e aprender muito juntos! 
 

Pró Michele e Pró Lore 
 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 05 DE OUTUBRO DE 2021 – TERÇA-FEIRA 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM 

OBJETIVO: Despertar na criança a curiosidade pelas letras do nosso alfabeto, 

reconhecendo-as, fazendo relações com os objetos e coisas a sua volta. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=M0f2l4qbB8k 

 

ATIVIDADE: Reconhecer a primeira letra do próprio nome. Brincar com as letras do 

alfabeto/Promover socialização e alegria. 

Desenvolver Projeto “Sopa de Letrinhas”.  

Atividade de Classe: Apresentar as fichas dos nomes e convidar as crianças para 

procurarmos  sua letrinha e a do coleguinha. A pró espalhará as letrinhas no palito. 

Agora vamos realizar uma atividade. Caderno de desenho/ Escrita espontânea letra E. 

 

 



ENGLISH TIME:  

Hello Kids, 

Vamos escutar a song https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc and let’s play, 

a teacher vai desenhar no quadro um elemento do vocabulário do countryside que 

estamos trabalhando e os students devem adivinhar, depois será a vez de cada 

estudante desenhar no quadro para os seus classmates. 

 

ARTE E MOVIMENTO: Educação Física.  

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. 

- ATIVIDADES: 

1. Funcional Kids 

Faremos exercícios e movimentos afim de proporcionar aos alunos o prazer em se 

exercitar de maneira simples e bem divertida.  

 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bi3nHgwxssc


ATIVIDADE (2o Momento): 

Projeto Cirmen 2021. 

Minha história na escola: Conversar com as crianças sobre o Cirmen, e também sobre 

a construção do livro. A cada dia faremos uma orientação didática. 

Nesse momento falaremos sobre o nosso espaço escolar, e as memórias que vamos 

descobrir juntos. 

Vamos construir juntos, um livrinho digital, com os nossos momentos aqui em nossa 

escola. 

Cada pró irá dar segmento ao seu trabalho com as crianças. 

Vamos lá! 

 

  


