
 

 

 

                          

 

                             

                     

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa semana será muito divertida! 

Vamos brincar e aprender muito juntos! 

Pró Michele e Pró Lore 

 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 05 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM / NATUREZA 

OBJETIVO: Adivinhar sobre os animais / Ampliar o repertório musical / Desenvolver 

a linguagem oral.  

Assistir o vídeo: https://youtu.be/DrGrNTyhh3U 

Que legal! Aprendemos sobre diferentes animais. Vamos brincar de carimbar algumas 

patinhas, e adivinhar de qual é a maior patinha? E a menor? Realizar com as crianças a 

atividade de carimbar o pezinho de cada uma. 

 

ENGLISH TIME: Ver aula no Classroom. 
 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 
 

 

https://youtu.be/DrGrNTyhh3U


MOMENTO LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Já estamos quase no final do ano não é mesmo? Parece que enfim estamos voltando as 

nossas atividades não é mesmo? É um novo normal, com algumas restrições, mas que nos 

ensina a viver e conviver com adversidades, e o medo é uma delas. Tivemos que aprender 

a lidar com ele para seguir a vida.  

Assim, também devemos ensinar nossas crianças, afinal o medo é uma emoção que faz 

parte do nosso viver.  

Nesta semana, o LIV em casa traz um desenho infantil muito interessante que fala 

sobre esta emoção. Ele nos ajuda a identificá-la, pois as vezes é confundida com 

tristeza. Ele também nos ajuda a compreender que o medo é uma emoção necessária, e 

não precisamos e nem devemos sentir vergonha de expressá-lo. 

Primeiramente passe o vídeo que segue em anexo. Se puder assista junto com a criança.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ 

Após passar o vídeo, dialogue sobre ele junto com a criança. Pergunte qual foi a parte 

que ela mais gostou, o que ela aprendeu, e o que acontece com o corpo das pessoas 

quando ela sente medo.  

Depois peça para a criança fazer um desenho do medo. Veja a forma e as cores que ela 

usa. Se puder, faça um desenho sobre o medo também. Depois dialoguem juntas sobre 

esta emoção e juntos pensem em alternativas para aprender a lidar com ela.   

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

Para o grupo 03 

Fazer a atividade 15 e 17 do álbum de figurinhas com as figurinhas de número 10 e 11.  
 

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

BOM FINAL DE SEMANA!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Eic6E0PxYcQ

