
 

               

 

 

 

 

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: 12 DE MAIO DE 2020 – TERÇA-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 on-line:  

8h às 8h40  

Sala do G3A – Prós Daniel, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Daniel, Caroline, João 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA/NATUREZA 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a noção de igual/diferente. Identificar cores. Conhecer 

diferentes tipos de flores. 

Iniciar a atividade com o vídeo:  O Cravo Brigou com a Rosa, através do link 

https://www.youtube.com/watch?v=MHeVf0B7k28. Conversar sobre o que aconteceu 

https://www.youtube.com/watch?v=MHeVf0B7k28


com o Cravo e a Rosa na canção, perguntando: O que aconteceu com eles?  Quando 

brigaram como o Cravo ficou? E a Rosa? E quando ele ficou doente o que a Rosa fez?  

Observar as diferenças de cor e características do Cravo e da Rosa, explicando que 

existem diferentes tipos de flores com cores e formas diferentes.  Na internet procurar 

diferentes tipos de flores e seus nomes: girassol, cravo, violeta... as flores mais 

conhecidas. Procurar pela casa objetos iguais e diferentes, assim como há flores iguais 

e diferentes, estamos cercados de objetos iguais e diferentes, falar isso para a criança.  

 

ATIVIDADE DO LIVRO PROSINHA FICHAS: 44  e 45. Ler o poema da ficha e falar que 

no verso do poema diz que há poesia na flor, pois esse é um elemento da natureza que 

desperta emoção, sentimento e beleza.  

Conversar que as flores também têm perfume, perguntando qual a parte do corpo que 

sentimos os cheiros. Estimular a criança a procurar na ficha 44 a flor diferente. Depois 

contar a quantidade de flor de cada Grupo. Na ficha 45, explorar os nomes de cada flor 

e a mamãe pode escrever num papel com letra bastão os nomes de cada flor para a criança 

visualizar e observar as letras iniciais. E propor ligar as flores iguais na ficha, mas 

realizar primeiro o movimento de ligar usando o dedo, depois pode realizar com o lápis. 

 

MOVIMENTO – Educação Física 

Objetivo da aula: Construir a cultura e importância do alongamento antes dos exercícios 

físicos; 

Desenvolver noções básicas do movimento, possibilitando à criança a exploração dos 

variados tipos de expressão corporal mediante ao desenvolvimento de elementos 

psicomotores e habilidades motoras e corporais. 

 

Assista a vídeo aula que nossa Educação Física vai ficar ainda mais divertida em casa. 

Acesse o link na atividade. https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk 

 

INGLÊS:  

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

canção "I see something blue!"  https://youtu.be/jYAWf8Y91hA 

Em seguida fazer a atividade do livro página 17, trabalhar a frase It's... (yellow,  red, 

blue e etc). 

 

https://youtu.be/yKLOJA9x7Vk
https://youtu.be/jYAWf8Y91hA

