
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquilo que está escrito no coração não necessita de agenda porque a gente não 

esquece. O que a memória ama fica eterno.” 

Rubem Alves 

 Beijocas das Prós Lore e Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 
 

DATA: 17 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 
 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática/ Psicomotricidade 

OBJETIVOS: Estimular a percepção visual/ Desenvolver as habilidades de desenho e 

reconhecimento de figuras/ Desenvolver a motricidade fina. 

 ATIVIDADE: Projeto Matemática de brinquedo 

Desenhando as sombras 

Numa área com iluminação, explorar as sombras com a criança, tamanho, diferenças, 

formas… Pode ser de pessoas, plantas, objetos, brinquedos… Estimular ela a falar as suas 

percepções. 

Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=XIE4xRbwDOY 

Agora, você vai precisar apenas de materiais para desenhar e pintar (papel, lápis, lápis de 

cor, giz de cera), uma mesinha e alguns objetos pequenos de diferentes formatos. 

Posicione a mesinha no jardim ou num local onde pegue sol, de modo que projete a sombra 

dos objetos sobre ela. Depois, é só colocar as folhas de papel e começar a criar desenhos 

a partir das sombras dos objetos escolhidos 

 



Solte a imaginação, acrescente elementos, pinte e divirta-se! 

O registro da atividade pode ser através de fotos e vídeos para nosso site. 

 

INGLÊS:  

Hello Kids, 

 

Última etapa do nosso projeto, At school I make friends, vamos escutar um linda música 

sobre friendship  https://www.youtube.com/watch?v=bVCKj0T9-gc agora vamos fazer 

um lindo desenho seu com seus friends. 
 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Tocar o metalofone com esquema de cores. 

Tocar por imitação instrumentos de percussão, seminimas e colcheias. 

Apreciar obra musical. 

 

METODOLOGIA 

As crianças tocam o metalofone nas cores solicitadas pelo professor durante a atividade, 

em seguida elas serão desafiadas a imitar as batidas rítmicas feitas pelo professor com o 

guizo, com instrumentos de percussão. Por fim, com o auxílio de vídeos, a turma apreciará 

o final do concerto para violino 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/4Q8C6q6BHh0 

Vamos assistir esta orquestra muito interessante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVCKj0T9-gc

