
 

               

 

 

 

 

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: 13 DE MAIO DE 2020 – QUARTA-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 Ríviam, Roberto, Ananda 

14h às14h40 

Sala do G3B - Prós Caroline, Roberto, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA / PSICOMOTRICIDADE 
 

OBJETIVO: Perceber que usamos diferentes roupas, de acordo com o clima/tempo. 

Desenvolver o equilíbrio ao andar na corda a bamba. 

 Iniciar com o vídeo de Pró Ríviam sobre as roupas de frio e calor. Depois propor ir no 

guarda-roupa da criança para observar algumas roupas e acessórios da criança que são 



para dias de chuva (frio) e dias de sol (calor), explorando os nomes de cada roupa e 

acessório, padrões de tecidos: xadrez, bolinhas, estampado…  

https://youtu.be/yHuzgxF08I8 

Pode estimular a criança a vestir ou colocar sozinha alguma peça que goste, estimulando 

a autonomia para se vestir.  Dias de chuva usamos sombrinhas para sair… Vamos brincar 

com a sombrinha? Vamos andar na corda a bamba com a sombrinha aberta. Para isso 

vamos precisar de um fio comprido, lençol imitando corda, riscar um traço com giz ou 

prender fita adesiva no chão para estimular a criança a andar na corda a bamba. 

ATIVIDADE DO LIVRO PROSINHA FICHA 24. Explorar as cores azul e vermelho, 

pedindo a criança que procure o lápis das cores. Pedir primeiro que pintar as roupas de 

frio de azul e depois as de calor de vermelho. Em seguida contar quantas azuis e quantas 

vermelhas. 

 

 INGLÊS:  

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

teacher João "Emotion and colors"! 

  

 

 MÚSICA: 

Trecho do LAGO DOS CISNES. Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/-sdWzUYEuZI 

Apreciação musical, ouvir trechos de 5 minutos. 

Aulas online – Flauta transversal 

 

 

https://youtu.be/yHuzgxF08I8
https://youtu.be/-sdWzUYEuZI

