
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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: 19 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ENSAIO PARA O CIRMEN 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Artes. 

OBJETIVOS: Ampliar o repertório de histórias. Desenvolver o vocabulário e a linguagem. 

Demonstrar compreensão dos principais acontecimentos da história. Construir um gato de 

papel. Desenvolver a criatividade. Entrar em contato com a escrita convencional através 

do texto instrucional. 

ATIVIDADE: Projeto: Quem conta, reconta...faz de conta! Assistir o vídeo: O gato de 

Botas do Varal de Histórias (Ver link). https://www.youtube.com/watch?v=1B0YFYBRMq4 

Conversar sobre os acontecimentos e personagens da história. O que aconteceu? Quais os 

personagens? Você também tem bota e chapéu? 

Faremos a atividade do livro Prosinha ficha 145. 

Vamos fazer um gatinho de papel? 

Providencie para a criança saco de papel ou pode colar duas folhas, formando um saco. 

Livro Prosinha ficha 147. Atente para cada etapa do texto instrucional, pois só assim o 

passo a passo fará sentido para a criança. Observe as ilustrações, leia o texto, aplique a 

https://www.youtube.com/watch?v=1B0YFYBRMq4


recomendação a cada passo e volte ao texto sempre que proceder a uma nova etapa do 

trabalho. Faça a atividade com a criança apoiando a necessidade que forem surgindo. Esse 

brinquedo se transforma em um fantoche que pode ser usado para explorar ainda mais o 

tema “gatos”, por meio de histórias e brincadeiras que pode ser vivenciada. Assim, a 

criança pode escolher o nome do gato, dizer o que gostam de comer, de beber, o que fazem 

no veterinário, como brinca, etc. E um adulto pode fazer a filmagem e fotos da brincadeira, 

do diálogo e da atividade para o nosso Cirmen texto. 

Escutar a canção “História de uma gata”, do musical Os Saltimbancos, de Chico Buarque. 

https://www.youtube.com/watch?v=u07Td4VPWgA  

 Conversar com a criança  sobre o dia da Proclamação da República, explicar numa 

linguagem simples que  hoje escolhemos nosso líder, ou seja quem irá cuidar do nosso País 

e da nossa Cidade, assim como nossos pais cuidam da nossa família e da casa, a nossa cidade 

também precisa de alguém para administrar, cuidar das ruas para que fiquem 

limpas,  organizar para que tenha médicos nos hospitais,  construir escolas para as 

crianças,  manter os parques e pracinhas, etc. E os adultos escolhem através do voto quem 

será o presidente, prefeito... Assistir ao vídeo da Turma da Mônica República.  

https://www.youtube.com/watch?v=8HSDA86hqns     

INGLÊS:  

Hello! 

 

It’s Friday! 

 

Hoje é dia de se divertir, então vamos a um caça ao tesouro?! Isso mesmo, a teacher vai 

ajudar os students a desvendar as pistas que estarão espalhadas pela school até chegar 

ao tesouro. Sei que vai ser moleza já que vocês estão conhecendo a nossa school mais do 

que nunca! Good Luck!  

MOMENTO LIV:  

Olá família, tudo bem? 

Já estamos partindo para o último mês do ano.  

Vamos falar sobre o amor? Isto mesmo, este sentimento que está presente na essência de 

todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por ele. Como é bom sentir amor, amar 

e ser amado.  
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU 

 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo algumas 

sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

https://www.youtube.com/watch?v=u07Td4VPWgA
https://www.youtube.com/watch?v=8HSDA86hqns
https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU


 

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. É bom ter amigos? Por quê? 

 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder, 

faça também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma de 

amor.   

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

Para o grupo 03 

Fazer as atividades 21 e 22 do álbum de figurinhas com as figurinhas de números 14 e 15.  

 

BOA SEMANA!! 


