
 

 

 

                          

 

 

                      

 

 

  

 

 

 

 

Nossa semana será muito divertida! 

Vamos brincar e aprender muito juntos! 

Pró Michele e Pró Lore 

 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 03 DE DEZEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM / NATUREZA 
 

OBJETIVO: Conhecer as letrinhas dos animais / Ampliar o repertório musical / 

Desenvolver a linguagem oral.  

 

Assistir o vídeo: https://youtu.be/ZFLv8DrE-sY 

 

Atividade de Classe: Vamos brincar com as letrinhas dos animais? Deixar que citem as 

letrinhas dos animais que viram no desenho. Que tal escrevermos essas letrinhas? 

Deixar na mesa disponível as letrinhas móveis. No caderno de desenho, escrita 

espontânea dessas letras. 

 

ENGLISH TIME:  
Hello! 

 

It’s Friday! 

Let´s play a memory game! Vamos ver quem lembra dos elementos do Natal! 

https://matchthememory.com/evre 

 



INTERVALO / LANCHE – 09:00h/15:00h 
 

 

MOMENTO LIV 
 

Olá família, como estamos? 

Já estamos finalizando nossas atividades com aquela sensação de dever cumprido.    

Assim, gostaríamos de explorar um sentimento tão fundamental e essencial em nossa 

vida, que é a felicidade. Sim, nós merecemos isso!! Nascemos para sermos felizes não é 

mesmo?  

Quando cumprimos os nossos deveres, nos sentimos felizes não é mesmo? E assim a 

felicidade nos coloca em equilíbrio. Muitos pesquisadores e estudiosos vêm sustentando 

que a felicidade é uma escolha, e por ser assim, também se aprende.  

Portanto, vamos ensinar aos nossos pequenos onde encontrar a felicidade? 

 

Segue abaixo um vídeo que fala sobre isso.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE 

 

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. Onde podemos encontrar a felicidade. Aproveite para listar uma série de atividades 

com a criança que a deixa muito feliz.  

 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre onde encontrar a felicidade.  

 

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

Para o grupo 03 
Fazer as atividades 27 e 28 do álbum de figurinhas com as figurinhas de números 18 e 

19.  

 

ATIVIDADE: ENSAIO NA QUADRA 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hj_4i1gLyeE


 

TEATRO - Cirmen Ensaio 
 

Chegamos no mês de Dezembro! O dia do nosso Espetáculo está cada vez mais perto!  

Que alegria! 

Hoje vamos fazer um ensaio bem lindo! 

Beijinhos, 

Pró Cami 

 

 

 

BOM FINAL DE SEMANA!!! 
 
 

  


