
 
 

 

 

 

 

 

 

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:21 DE MAIO DE 2020, QUINTA 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 8h30  

Sala do G3A – Prós  Ríviam, Ananda. 

14h às 14h30 

Sala do G3B - Prós Caroline, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza 
 

OBJETIVOS: Estimular a curiosidade/ Desenvolver o pensamento hipotético dedutivo/ 

Desenvolver a coordenação motora fina 

As crianças são curiosas, sempre querem saber como funciona o mundo ao redor delas. 

Sempre gostam de investigar. Vamos fazer a experiência do afunda ou flutua? Assistir 

ao vídeo da Pró Carol. https://www.youtube.com/watch?v=A957b3MtX_Y   

https://www.youtube.com/watch?v=A957b3MtX_Y


Para realizar essa experiência você vai precisar de: Um recipiente fundo transparente/ 

Água/ Pequenos objetos: mini brinquedos, borracha escolar, plástico, prego, letras de 

EVA, pedrinha, folhas, tampinhas, isopor, rolha, madeira, batata, cenoura, moeda e o 

que mais a imaginação mandar! 

Essa atividade pode ser feita somente com uma criança ou com outras pessoas da casa. 

É uma brincadeira bem versátil, que dá para adaptar, conforme a necessidade: 

● Coloque os materiais sobre o chão ou sobre uma mesa, perto do recipiente cheio de 

água (não encha muito para não derramar ao colocar os materiais). 

● Peça aos pequenos que olhem os materiais e separem em dois grupos quais eles acham 

que afunda e flutua. Faça perguntas como: vai afundar ou boiar? Vai ficar em cima ou 

embaixo da água? 

● Deixe que a criança realize o experimento colocando um objeto por vez e observando 

o que acontece. 

● No final, se quiserem, podem retirar os objetos do recipiente com auxílio de uma 

pinça (ou outro objeto semelhante) e colocar numa cestinha. 

● Faça uma lista dos objetos que boiam e dos que afundam. (A criança lista e o adulto 

deve ser o escriba). 

Atividade do livro Prosinha: ficha 50. Oriente a criança a destacar os adesivos que 

estão no final do livro. 

 

INGLÊS – Ver aula no classroom 

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. 

Ouvir a música “Rainbow colors song.”  

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

Pedir que as crianças do G3 peguem o livro e coloquem na página 20. Em seguida observar 

os personagens que ali estão. Falar o nome dos personagens (Leo – leão) (Gina – girafa). 

Ouvir o Áudio (cd 1, 29) e marcar o personagem que está falando as cores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg

