
 

 

 

                          

 

 

                       

 

 

 

 

 

Nossa semana será muito divertida! 

Vamos brincar e aprender muito juntos! 
Pró Michele e Pró Lore 

 

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

    ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 12 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM / NATUREZA 

OBJETIVO: Despertar na criança a imaginação/ Ampliar o repertório musical / 

Desenvolver a linguagem oral.  

Assistir o vídeo: https://youtu.be/eW-0CqUzTmI 

 

Realizando etapas do Cirmen. 

Vamos brincar de faz de conta? 

Hoje iremos fazer o nosso filminho da Sereia que perdeu o anel. 

A pró irá organizar a brincadeirinha... 

 

ENGLISH TIME:  
Good Morning 

 

Hoje vamos concluir nosso Octopu! Vai ficar muito legal! 

 

 

INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 

https://youtu.be/eW-0CqUzTmI


MOMENTO LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Esta semana vamos refletir um pouco sobre a tristeza. Uma emoção típica do ser 

humano e apesar de bem desagradável, muitas vezes necessária, pois ela nos faz poupar 

energia, quando não estamos bem.  

Contudo, como já vimos, tudo passa, e a tristeza também.  

Mas podemos, fazê-la passar mais rápido, buscando fazer as coisas que gostamos ou 

atividades divertidas.  

A neurociência já comprovou que quando realizamos atividades prazerosas e 

divertidas, liberamos no cérebro neurotransmissores da felicidade. Olha que legal! 

Desta forma, converse com a criança sobre o poder do brincar, pois sempre que 

brincamos e nos divertimos mandamos a tristeza embora. Este é um trunfo que temos 

na mão, e podemos usá-lo quando quiser.  

 

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8 

 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre a importância do brincar. 

Pergunte a ela quais são suas brincadeiras favoritas, diga quais eram as suas quando 

criança e sugira usar uma dessas quando estiver triste.  

 

Depois, peça a criança para fazer um desenho, do seu jeito, sobre a sua brincadeira 

favorita e cole em algum lugar visível de seu quarto.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no google classroom.  

Vamos adorar receber! 
 

 

ATIVIDADE (2o Momento): 
Brincar de faz de conta/ Dançar. 

 

 

BOM FINAL DE SEMANA!!! 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vobF406pEQ8

