
 

 

 

                          

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana será muito florida! 

Vamos brincar e aprender muito juntos! 
 

Pró Michele e Pró Lore 
 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

Dia Mundial da Natureza. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM / NATUREZA 

OBJETIVO: Conhecer os animais terrestres/Ampliar o repertório musical / 

Desenvolver a linguagem oral.  

Assistir o vídeo: Conheça os habitat terrestres - Tipos de habitat para crianças - 

YouTube  

Agora que conhecemos um pouquinho dos animais terrestres, vamos realizar uma 

atividade? 

Deixar que observem a imagem, e respondam que bichinhos eles estão vendo ali? 

Quantos animais são? E qual seria o nome de cada um deles? 

Atividade de Classe: Realizar atividade do livro Pág. - 119 e 120/ Pedir que eles pintem 

um animal de cada cor, e coloquem a quantidade no quadrado ao lado. Colar os animais 

nos ambientes que eles vivem. 

https://www.youtube.com/watch?v=naL83_4J7qE
https://www.youtube.com/watch?v=naL83_4J7qE


ENGLISH TIME:  
It’s Friday! 

Vamos escutar a música The days of the week  

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

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8  agora vamos brincar de Freeze 

Tag, a teacher vai por uma song e dar um comando e todos devem fazer a ação que a 

teacher disser e quando a música parar, FREEZE! Quem se mexer sai da brincadeira. 

 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 
 

 

MOMENTO LIV 
 

Olá, famílias! Tudo bem com vocês? 

Aos poucos estamos retomando a nossa rotina não é mesmo? 

A primavera chegou trazendo esperança para todos nós.  

Aproveitando ainda esse clima de primavera e esperança, que tal focarmos a nossa 

atenção a tudo aquilo que nos faz sorrir?  

Somos aquilo que repousamos a nossa atenção. Portanto, vamos focar naquilo que 

promove bem-estar. O que você acha? 

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” disponível no link abaixo: 

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

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? 

O que te faz sorrir? 

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8
https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0


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 

Fazer a atividade 10 do álbum de figurinhas  

 

 

ATIVIDADE (2o Momento): 
Projeto Cirmen - Realizar as etapas previstas. (Quais?...) 

 

 

 

 

BOM FINAL DE SEMANA!!! 
 

 

  


