
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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: 18 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza/Matemática 

OBJETIVOS: Ampliar o conhecimento sobre os animais; Desenvolver a percepção visual 

e coordenação motora fina; Realizar contagem e registrar os números. 

ATIVIDADE: Brincar com a criança de “Seu mestre mandou dizer” com nome de animais. 

Ex: Seu mestre mandou dizer que somos um jacaré, imitar um jacaré; Seu mestre 

mandou dizer que estamos pondo ovos e somos uma galinha, imitam uma ave… 

Atividade no Livro Prosinha, Ficha 119. Observar a imagem junto com a criança, estimular 

ela a encontrar sozinha os animais representados nela. Caso não encontre todos, auxiliar 

questionando: Há alguma tromba na imagem? O jacaré tem tromba? Quem tem? Há 

chifres na imagem? Quais animais têm chifres? E rabo?...Depois, pedir que pinte os 

animais que encontrou, cada um de uma cor, para que possam ser distinguido. 

Perguntar quantos animais encontrou na ficha. Registrar o número 3 (grande) numa folha 

de ofício e pedir para a criança passe o dedo sobre o traçado. Pode também colocar 

farinha num refratário e solicitar a criança para registrar os números do jeitinho que 

conseguir. 

Realizaremos também a atividade da ficha 118 do livro Prosinha. 



INGLÊS: 
 

Hello Kids, 

Vamos continuar falando sobre friendship! Em duplas faremos uma dinâmica muito legal, 

a teacher vai colocar no quadro algumas características e em duplas vamos fazer cards 

dizendo o que mais gosta no seu classmate e depois presenteá-lo com esse card. 

  

TEATRO: ENSAIO DO CIRMEN 

Cirmen - ENSAIOS 

Olá minha galera!  

Vamos ensaiando, ensaiando, ensaiando... Até o dia da nossa apresentação! Sabia que este 

processo de ensaio é bastante rico em aprendizados? É um momento muito mágico e o 

grande lema é: “repetir, repetir, repetir, até ficar diferente”... 

Aos poucos vamos ganhando intimidade com a cena, com as dancinhas, as falinhas e com a 

nossa movimentação...  

Vamos aprendendo sempre um com o outro e eu aprendo demais com cada um de vocês, 

sabia? 

Ver a cada ensaio o envolvimento, a entrega e o crescimento de vocês tem sido uma 

grande alegria!  

Tenho cada um dentro do meu coração! 

Vamos que vamos! 

Beijinhos, 

Pró Cami! 

 

 


