
 

               

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

 Grupo 3,  

A semana será bem especial… Cheia de diversão e do jeitinho que vocês 

gostam! Esperamos vocês para brincar com a gente e aprender com cada 

atividade, música e brincadeira. Embarquem nessa aventura!!! Beijinhos! 

                                   

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 11 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. 

8h às 8h40  

Sala do G3A – Prós Ríviam, Camila, Ananda 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA/ ARTE 

OBJETIVOS: Desenvolver a consciência corporal através da observação das partes do 

corpo e evoluir no desenho da figura humana. 

Assistir ao vídeo: A dança do Movimento, através do link. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fj_GFtYc8-c


Realizar os movimentos com o corpo pedidos na canção. Convidar a criança para brincar 

no espelho, se observar e estimular a criança a olhar as partes do corpo, contar cada 

dedo, mão, braço e falar seus nomes: cabeça, braços, mãos, dedos, olhos, etc. Depois 

brincar de vestir roupas da mamãe ou papai, usar acessórios divertidos: óculos, chapéu, 

colares, etc.  Vamos construir um boneco de si mesmo de sucata?  

Usar diferentes materiais para fazer um boneco (que será uma 

representação da criança). Utilizar os materiais que tiver em casa, 

garrafinhas, caixas, tampinhas, tecido, dentre outros. Usar a 

criatividade! E conversar que o boneco (a) precisa ter cada parte do 

corpo e se parecer com a criança: cor dos olhos, cabelos...  

 

 ATIVIDADE DO LIVRO PROSINHA FICHA 16.  A família deve orientar a criança a ir 

desenhando cada parte principal do corpo, perguntando o que falta e orientando como 

fazer, mas a criança fará o desenho dentro de suas possibilidades e desenvolvimento. 

 

 TEATRO: 

História Inventada: 

 

O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos 

 

Sabe o que Pró Cami aprontou dessa vez? Pegou os personagens da Cara Maluca, pegou 

as casinhas de cada um deles e criou uma história! Isso mesmo!!! Inventou uma 

historinha chamada O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos. 

Só tem um probleminha... Ela contou a história sem um final... 

E ai? Você topa assistir ao vídeo com a historinha da Pró Cami e criar o final que você  

quiser? 

Ao criar o final vale pedir a ajuda de alguém para escrever este final ou até mesmo 

fazer um desenho! 

Um beijo grande e... Vai começar a História Inventada! Acesse o link na atividade.  

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8 

Ah! Além do vídeo da Pró Cami tem também o vídeo com o clipe da música da Bruxinha 

da história! Vale a pena assistir, cantar e dançar! 

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

Sugestão: Na medida em que as crianças forem dando ideias para o acontecimento 

final da história é importante os familiares irem auxiliando, estimulando e valorizando 

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8
https://www.youtube.com/watch?v=pmnLVheLWYw


com elogios as suas propostas, conduzindo-as de forma com que elas consigam 

expressar e definir o seu final inventado! 

 

 INGLÊS:  

Colocar no YouTube  a canção Good morning song, logo em seguida por o vídeo da 

teacher Ananda ensinando a fazer o "movement and color dice game". 
 


