
 
 

 

 

 

 

 

 

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:20 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 Roberto, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Roberto, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Artes 

 

OBJETIVOS: Aguçar a curiosidade/ Desenvolver progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear entre outros. 

 

Sentar com a criança em um lugar confortável no chão. Disponibilizar papéis variados 

com diferentes cores e texturas que possam ser rasgados ou amassados (jornais, 

revistas, gibis, papel toalha, ofício…). Conversar com a criança sobre esses materiais e 

as suas funções e deixá-la manusear. Falar sobre a importância de se conservar os livros, 



revistas, cadernos... Contudo, informar que a proposta da nossa atividade hoje é brincar 

de rasgar e amassar o papel para fazer arte.  Inicialmente o adulto escolhe o papel mais 

fino, demonstra como rasgar em pedaços pequenos, e incentivar a criança a rasgar 

sozinha. E depois, deixa a criança escolher os papéis do seu interesse para realizar essa 

tarefa, com cores, tamanhos e formatos variados. Reservar os papéis rasgados para 

realizar a arte da atividade no livro (podendo fazer outras artes também no papel 

ofício). Para ampliar a proposta é interessante assistir ao vídeo: Matisse animado 

https://www.youtube.com/watch?v=AWksLIAxh7Y 

  

Atividade do livro Prosinha: Ficha 53.Proponha uma interpretação oral do trabalho 

artístico de Matisse:” Que materiais você acha que o artista usou para fazer essa obra 

de arte?”; “Que cores ele usou?”; “Você conhece o animal que ele usou para dar nome a 

sua obra?”...Explore as cores representadas na obra e incentive a criança a procurar 

objetos em casa com essas cores. 

 

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. 

Ver o vídeo da Teacher Ananda construindo um “puzzle” 

Materiais 

-Palitos de picolé ou papeis variados 

-Lápis de cor, giz de cera ou hidrocor. 

-Tesoura. 

 

MÚSICA: 

Aula online - Acompanhamento de canções infantis.  

Professor Roberto preparou um momento bem relaxante com a Flauta.  

Assista o vídeo acessando o link: https://youtu.be/OBcfK7UTTBs 

https://www.youtube.com/watch?v=AWksLIAxh7Y
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/OBcfK7UTTBs

