
 

 

 

 

 

 

 

Recadinho Especial: 

Meus pequenos, 

Cada dia pensamos em atividades e brincadeiras que vocês sintam-se felizes realizando 

e aprendam verdadeiramente com elas. Aproveitem as atividades e divirtam-se! 

ROTEIRO DE ATIVIDADE – GRUPO 3 

DATA: 04 DE MAIO DE 2020, SEGUNDA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores online: 

8h às 8h40  

Sala do G3A – Prós Ríviam, Camila, Ananda 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM 

 

Assistir ao vídeo da pró Ríviam (G3A) sobre o nome (https://youtu.be/3BaHRmZcV0c). 

Escrever o nome da criança em espécie de ficha do nome, mostrando cada letra. Propor 

contagem de letras. Colocar um palito ou outro objeto para marcar cada letra (Contar as 

letras). Propor escrita do nome no cartão (livro Prosinha ficha: 4), mas antes, realizar o 

mesmo movimento de escrita do nome numa bandeja com tinta. Pode acompanhar a ficha 

https://youtu.be/3BaHRmZcV0c


do nome para olhar cada letra e um adulto pode ir fazendo o movimento bem devagar de 

cada letra em papel para auxiliar a criança e falando como fazer (Ex.: letra T fala para a 

criança o nome da letra e explicar que faz um tracinho em pé, agora um tracinho deitado 

em cima, etc). É importante nesse momento que façam o registro do nome do jeito que 

conseguirem e o adulto valorize cada pequena conquista e só aos poucos é que irão 

escrever convencionalmente, ou seja, gradativamente escreverá de forma mais 

reconhecível. 

ATIVIDADE DO LIVRO PROSINHA: FICHA 4 - Iniciar a ficha lendo a canção: O Bicho 

Homem de Márcio Coelho e conversar sobre os animais e os cuidados que devemos ter 

com eles. E depois seguir as orientações acima para escrita do nome.  

Enquanto faz a atividade deixe rodar a música: O Bicho Homem. Acesse o link. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-WiPM4-G6k 

 

 TEATRO 

De Quem é Esta Casa? 

Hoje na nossa aula iremos criar uma casa, pensando em personagens que morem nela... Podemos 

desenhar e colorir, fazer com colagens de papéis e revistas ou da forma que preferirem. A casa 

pode ser do jeito que a gente quiser...  

E as personagens podem ser as que a gente criou na brincadeira da Cara Maluca ou novas 

personagens... pessoas, animais, monstrinhos...  

Falando nisso, lembram de casinhas de personagens de histórias e filmes que vocês gostam? 

Cada um tem a sua casinha, do seu jeitinho e uma diferente da outra... 

Vamos assistir ao vídeo e deixar a imaginação fluir na criação das nossas casinhas! E para quem 

quiser depois criar uma rima do personagem com a casinha vai ser bem legal, espia lá como Pró 

Cami fez! Acesse link na atividade. Beijão! https://youtu.be/BTue4UCHl3A 

 

Obs: Aqui vai o link de uma Casa de Origami bem facilzinha de fazer! 

https://www.youtube.com/watch?v=R1673L6SyIU 

Pró Camila deixou para vocês o vídeo dos Monstrinhos da aula que vocês tanto gostaram. 

Acesse o link na atividade e divirtam-se! https://www.youtube.com/watch?v=QIRHg-HoqmE 

 INGLÊS:  

Ver aula do classroom. 

 

Na aula de quarta-feira (06/05), faremos uma receita e, para isso, precisaremos 

de gelatina em pó e frutas variadas da preferência da criança. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-WiPM4-G6k
https://youtu.be/BTue4UCHl3A
https://www.youtube.com/watch?v=R1673L6SyIU
https://www.youtube.com/watch?v=QIRHg-HoqmE

