
 
  Olá galerinha do Grupinho 3, 

A nossa semana está recheada de atividades bacanas. Esperamos que vocês 

se divirtam e aprendam de uma forma leve e divertida!!! 

 

Beijinhos de carinhos das Prós Ríviam e Carol. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 

DATA: 13 DE JULHO 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. 

9h30 às 10h10 

Sala do G3A – Prós Ríviam, Camila, Ananda 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM 

OBJETIVOS: Refletir sobre o sistema alfabético; Conhecer as letras do alfabeto 

e sua sequência; Desenvolver atenção, memória e oralidade. 

ATIVIDADE: Conversar com a criança sobre as letras do alfabeto, informando 

que elas aparecem em todos os nomes. Relembrar a letra inicial e final do nome da 

criança, quais letras são necessárias para escrever o nome, qual a letrinha da 

mamãe... Desafiá-la a falar as letras que já reconhece e cantar músicas do alfabeto 

conhecidas. 



Depois, assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=sz5HE4zntMc ABC-

Música do alfabeto. Canta e aprende com Cleo & Cuquin. 

Após o vídeo estabeleça conversa sobre as impressões da criança: O que você 

achou do vídeo? Por quê? Essa música fala de quê? A música fala que o A é de avião 

e o B de bicicleta. Quais outras palavras poderíamos usar nesta música? A de … 

Proponha ouvir novamente a música e cada letra dita o adulto anotará em uma folha 

de ofício (com letra bastão). Outra sugestão é... A cada dois versos da música, 

para a música e pergunta  paramos na letra B e agora qual será a próxima (resposta: 

Letra C)?  

ATIVIDADE; No computador ou no celular. O adulto deverá mostrar as letras do 

alfabeto que esses aparelhos possuem e solicitar que a criança escreva o próprio 

nome.  

*A família poderá registrar essa atividade através de fotos. 

 

TEATRO: 

Olá Meus Amores!  Hoje nós faremos em nossa vídeo-aula uma prática de Yoga!  

Acesse o link - https://youtu.be/QjIsnoArqzU 

 

Yoga significa união, conexão. 

Os ensinamentos do Yoga existem há mais de dois mil anos. A prática ensina a 

união do corpo, nas mais diversas partes da vida do ser humano, em equilíbrio com 

a mente.  Além disso, também instrui a ter mais respeito com o próximo e 

harmonia, seja nas ações, pensamentos e palavras.  A prática do Yoga traz muitos 

benefícios nós!  

E hoje faremos alguns asanas (posturas) inspirados em bichos! Quais serão eles? 

Vamos descobrir? 

 

 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  

Por a canção (https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y) e logo em 

seguida assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “House” de 

origami. 

https://www.youtube.com/watch?v=sz5HE4zntMc
https://youtu.be/QjIsnoArqzU
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y


Material: 

Uma folha de papel A4 

Tesoura 

Giz de cera, lápis de cor e hidrocor. 

 


