
 
 

 

 

 

 

 

 

Recadinho Especial: 

Estou amando a participação de vocês em nossas aulas on-line e todas as vivências, 

atividades e brincadeiras que postam para a gente… Tudo lindo e feito com capricho! 

Estou curiosa para ver as produções de vocês dos próximos dias. Tenham uma 

semana de alegrias e cheia de descobertas! 

 Beijinhos. 

ROTEIRO DE ATIVIDADE – GRUPO 3 

DATA: 18 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: Natureza/ Matemática 

 

OBJETIVOS: Conhecer características do tempo, dias de chuva. Distinguir 

conceitos básicos matemáticos: em cima X embaixo. 

 

Assistir ao vídeo da música:  Chuva, chuvisco chuvarada do Programa Cocoricó. Link da 

canção: https://www.youtube.com/watch?v=DjHPC-dEd8o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DjHPC-dEd8o


Proponha que a criança escute a canção uma vez e depois se levante para se movimentar 

e dançar.  Após o vídeo, conversar com a criança sobre como se sente em dias chuvosos. 

Pergunte o que pode fazer em casa nos dias de chuva. 

Brincar com a criança  para identificar o conceito de em cima e embaixo. Assim, pode 

colocar objetos em cima da mesa, embaixo da cadeira, em cima da pia, etc e a criança 

deve ser desafiada com a pergunta: O que está em cima da mesa? E embaixo da cadeira? 

Propor também que a criança fique em cima da cama, depois embaixo da mesa, embaixo 

do guarda-chuva aberto por exemplo, variando os comandos e locais. 

 

Atividade do livro Prosinha: Ficha 25. Recitar a parlenda. Perguntar se conhece algum 

outro texto, história ou até música que fale de chuva. Conversar sobre o desenho que 

há na folha da atividade. Questionar: quando usamos guarda-chuva? De quem será o 

guarda-chuva? Quem está segurando o guarda-chuva? Peça que a criança desenhe o 

“dono” do guarda-chuva, a criança. Orientar a criança a realizar o desenho, perguntando 

e explicando cada parte do corpo que deve registrar para fazer o desenho, porém 

respeitar as potencialidades da criança, ou seja, o desenho deve ser do jeito que a 

criança consegue realizar e o adulto deve valorizar cada pequena conquista para que a 

criança sinta-se confiante e continue se desenvolvendo. 

 

 TEATRO 

Vou Fazer Uma Festinha! 

E se eu te falar que a aula de hoje é um convite para uma festinha que iremos fazer 

na semana que vem, cada um na sua casinha? Você topa? OBA!!! 

E seu eu te falar também que o convite veio em forma de história? 

E se eu te falar ainda que nesta história tem bruxa, gato, espantalho, coruja, árvore, 

duende, dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantasma, babuíno, lobo, Chapeuzinho 

Vermelho, crianças e que todos estão indo para uma festa? Que tipo de festa será? 

Quem os convidou? Será que eles irão? 

Bom... Vamos ao vídeo descobrir tudo isso e saber mais detalhes da nossa festinha 

na semana que vem? Acesse o link: https://youtu.be/ApzJXGx8L0E 

Um beijo festivo da Pró Cami! 

 

INGLÊS  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar e 

dançar. 

https://youtu.be/ApzJXGx8L0E
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

Agora vamos assistir ao vídeo que o professor João usa as cores para desenhar figuras 

que contenham as cores selecionadas. Ex: Yellow, o sol. 

Em casa pedir que as crianças desenhem outras figuras diferentes ou iguais às do 

professor. 

 


