
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas 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: 26 DE NOVEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza e Sociedade. 

OBJETIVOS: Reconhecer características dos animais domésticos, silvestres, aquáticos 

e terrestres. Rever conhecimentos aprendidos com os estudos sobre o universo animais. 

ATIVIDADE:  

Assista o vídeo:  Animais domésticos e selvagens.  

https://www.youtube.com/watch?v=F1EBjkRx1yI.  

 

Depois, converse sobre o que viram no vídeo. Assista também o vídeo: Animais Aquáticos... 

https://www.youtube.com/watch?v=OcE4ZjaU8B8. Estimule a criança a responder aos 

questionamentos que aparecem no vídeo. Depois, converse com a criança a respeito dos 

conteúdos estudados nesta unidade: animais terrestres e aquáticos, animais silvestres e 

domesticados, formas de locomoção e tipo de cobertura do corpo dos animais. Peça-lhes 

que contém o que aprenderam, que descrevam imagens, que imitem o som dos animais, etc.   

Atividades do livro Prosinha fichas 137 e 138. Leia os comandos para as crianças e peça a 

elas que realizem as propostas de trabalho, quadro a quadro. 

https://www.youtube.com/watch?v=F1EBjkRx1yI
https://www.youtube.com/watch?v=OcE4ZjaU8B8


INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

 

TEATRO: ENSAIO PARA O CIRMEN 
 

Olá minha galera linda! Seguimos com os nossos ensaios! 

Está cada vez mais pertinho do dia da nossa apresentação! Eba! 

Vamos manter a nossa concentração e alegria! 

Beijinhos com amor e muita empolgação, 

Pró Cami 

 

MOMENTO LIV: 
 

Olá família, tudo bem? 

Estamos pertinho do mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que nos 

trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança.  

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como o 

sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera, 

alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e 

paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É 

interessante que você assista junto com ela.  

https://www.youtube.com/watch?v=ShV2qO9MrcA 

Depois de assistirem juntos, dialoguem sobre o vídeo.  Seguem abaixo algumas sugestões 

de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

 

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Por que o cachorrinho mudou de comportamento? 

5. Como terminou a história? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShV2qO9MrcA


Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do vídeo.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

Para o grupo 03 

Fazer as atividades 24 e 26 do álbum de figurinhas com as figurinhas de números 16 e 17.  

 

BOA SEMANA!! 


