
 

  

 

 

Mais uma semana se inicia com muito carinho, aprendizado e diversão! 

Esperamos que vocês aproveitem bastante!! Beijocas das Prós Lore e Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

OBJETIVO: Desenvolver a percepção viso-motora, Ampliar o conhecimento sobre cores. 

Realizar contagens fazendo relação entre o número e a quantidade. 

ATIVIDADE: Projeto: Matemática de brinquedos 

Jogo de argola feito com materiais recicláveis. 

Materiais 

5 Garrafinhas PET, papel crepom ou papel ofício colorido, jornal ou revistas, fita adesiva, 

areia,  

Como fazer: 

Colocar uma porção de areia no fundo das garrafas/ Recortar o papel crepom ou ofício 

colorido em tiras e colocar em cada garrafa uma cor, fechar as garrafas/ Fixar números 

de 1 a 10 em cada garrafa/ Com o jornal ou revista fazer as argolas. 

Vai começar... 

Para a brincadeira ficar legal, é importante que tenha pelo menos 2 participantes. 



Cada participante lançará as argolas em direção às garrafas. Quando acertar, verificar o 

número contido na garrafa. Retirar o material de contagem (papel crepom ou ofício 

colorido), da cor e quantidade correspondente.  

Para ampliar a brincadeira, assistir o vídeo: Jogo da argola Reciclado 

https://www.youtube.com/watch?v=daJw8mWTY2I 

Atividade: Desenhar no caderno de desenho a parte que mais gostou da brincadeira. 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

É hoje nossa Halloween Party! 

Vamos dançar e brincar muito. Vai ser muito divertido! 

 

MOMENTO LIV: 

Olá família, como vocês estão? 

A proposta desta semana é a gente aprofundar um pouco mais sobre o medo. Esta 

emoção que as vezes toma conta da gente, e rouba a nossa paz e tranquilidade. Assim, 

quanto mais cedo aprendermos a lidar com esse sentimento, melhor saberemos conduzir 

nossas ações.  

Uma das primeiras tarefas ao conversar sobre o medo com a criança, é sempre dizer a 

verdade. Lembre-se, quando trabalhamos com a verdade ensinamos a criança confiar em 

nós. Apenas precisamos adaptar a nossa linguagem ao seu nível de maturidade, mas 

sempre com a verdade. 

Portanto, leve o medo da criança a sério, nunca a critique, nem a ridicularize. Dê 

credibilidade aos seus sentimentos e a ajude a falar sobre suas ansiedades. 

Desta forma, para ajudá-los nesta missão, seguem abaixo algumas atividades muito 

interessantes e prazerosas.  

Primeiramente passe o vídeo musical que segue em anexo e convide a criança para cantar 

e dançar.  

https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY 

Após passar o vídeo musical, converse com a criança sobre a música, e pergunte a ela 

sobre os medos dela, ao tempo em que você também deve compartilhar os seus.  

Por fim, brinque de esconde-esconde com a criança. Essa brincadeira ajuda a criança a 

superar o medo do abandono e da separação, pois permite que ela em frente de uma 

maneira individual, o medo de ficar sozinha.  

https://www.youtube.com/watch?v=daJw8mWTY2I
https://www.youtube.com/watch?v=Cm8j6JlgySY


Boa diversão!! 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

Para o grupo 03 

Fazer a atividade 13 do álbum de figurinhas com a figurinha de número 09.  


