
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz dia do Amigo!!! 

 Beijinhos coração das Prós Ríviam e Carol! 

 

             

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 21 DE JULHO DE 2020 – TERÇA-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 Daniel, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Daniel, Caroline, João 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM E ARTES 

OBJETIVO Conhecer a história do nome. Produzir uma arte com o nome.  Conhecer seu 

primeiro documento certidão ou certificado do hospital. Perceber a importância do nome. 

ATIVIDADE: Conversar com a criança sobre a história do seu nome. Quem escolheu?   

Qual o motivo da escolha do nome?  Falar para a criança o significado do nome, caso 

tenha.   Explorar o sobrenome da criança, ensinando-a  a falar seu nome completo (caso 

ainda não saiba), explicar a origem do sobrenome, parte da família da mamãe e a outra 

parte do Papai.  Mostrar e ler o primeiro documento da criança certificado do hospital 



ou certidão, RG. Assistir ao Vídeo: Gente tem sobrenome. 

https://www.youtube.com/watch?v=oT5fhVXzKTs  

Atividade do livro Prosinha 1 ficha 64. Assistir ao Vídeo: Nome (da Pró Ríviam G3A). 

https://youtu.be/kFzpqA5zCgw Depois um adulto deve escrever bem forte com vela ou giz 

cera branco o nome da criança na ficha (letra bastão grande) e deve diluir anilina  em 

água, de preferência fazer a mistura bem forte, com bastante pigmento num potinho, 

caso tenha dúvidas de como fazer a arte, ver no vídeo arte com nome. Explorar com a 

criança a cor da anilina. Convidar a  criança para passar com um pincel ou uma esponja  na 

anilina  que foi diluída com água pelo papel, pode ser por todo o papel e dizer o que 

apareceu. Perguntar cada letra do nome da criança, caso ainda não saiba, ir ajudando na 

identificação e questionar: Qual a inicial? Qual a letra que termina? Quantas letras? 

 

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. 

Logo em seguida por a canção Finger Family 

(https://www.youtube.com/watch?v=kCka94jeGTk ), cantar e dançar junto com o 

estudante, a canção pode ser repetida, utilize a frase: one more time ( mais uma vez)!  

Assistir ao vídeo do teacher João fazendo ensinando a fazer um lindo craft de uma linda 

girafa!  

 

MOVIMENTO: 
 

Objetivo: 

Através de brincadeiras e atividades lúdicas, estimular o desenvolvimento infantil e suas 

capacidades de criatividade, concentração, motricidade fina, coordenação óculo-manual, 

tempo de reação, etc. 

 

Vamos precisar de alguns materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Garrafas (água, suco, iogurte) 

- Papel 

- Caneta 

- Tampinhas 

- Tampas de vasilhas grandes. 
 

Acesse o link para se divertir com o Prof. Daniel 

https://youtu.be/L2vKSvePkrg 
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