
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Olá, olá Grupo 3!  

A semana será de pura alegria... Iremos nos divertir e aprender pra valer... Vem 

com a gente! Beijinhos das Prós Ríviam e Carol 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 

DATA:07 DE AGOSTO 2020 – SEXTA-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 Renata, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Renata, Caroline 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM e ARTES 

OBJETIVO:  Homenagear o Papai, demonstrando amor e afeto.  Perceber a importância 

dos pais em nossas vidas. Produzir uma surpresa para o Papai. Desenvolver o gosto por 

história. 

ATIVIDADE:   Conversar mais uma vez que o dia dos pais se aproxima, é domingo dia 09. 

Assistir ao vídeo de Pró Ríviam do G3A: Adivinha o quanto eu te amo... 

https://youtu.be/yoKzpMHgJ2U Após o vídeo da história falar sobre o que acontece na 

história e qual era o animal que aparece nela.  E como é o amor que você sente pelo seu 

https://youtu.be/yoKzpMHgJ2U


pai? Vamos preparar uma surpresa para o Papai? propor fazer uma obra de arte para o 

papai. Uma pintura com tinta e pincel bem bonita para presentear o Papai em seu dia.  O 

que você gostaria de pintar para o Papai? E o que gostaria de dizer para ele? Um adulto 

pode escrever o que a criança disser e sugiro recortar as frases e colar na obra de arte. 

Enquanto realiza a pintura, assistir ao vídeo Dia dos Pais (Ver link) 

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

 

INGLÊS:  

Data: 07/08/2020 

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  

Pôr a canção (https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w), ver os brinquedos que 

tem na canção.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 39, peça para que o estudante fale o 

nome dos brinquedos e pinte o circulo do brinquedo que souber pronunciar! 

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias! Como vocês estão? Como estão passando todos esses dias em casa? 

Imaginamos as delícias e todas as dificuldades enfrentadas! Assim como vocês, também 

passamos por isso. Com a saudade transbordando, preparamos mais uma semana com 

muito carinho pensando em todos vocês. 

 Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos a música: “Ijexá do lar doce lar”, que vai 

falar justamente sobre o lar, sobre a nossa casa, sobre a proteção que sentimos estando 

nela, sobre o acolhimento que ela nos proporciona. Fala do lar como o melhor lugar que 

possuímos. É importante pensarmos sobre isso, principalmente porque essa noção de lar, 

vai muito além do espaço físico, mas o que faz esse lugar tão especial é justamente as 

pessoas que moram nele. Iniciaremos a aula de LIV em Casa, convidando vocês para 

primeiro mostrar o vídeo da música “Ijexá do lar doce” para a criança ouvir, dançar e 

brincar livremente, como ela desejar.  

Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o 

objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música, depois disso, 

inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHexcKlCpDk
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kptdY22Ty9w


 

LAR DOCE 

 

MÚSICA: IJAXÁ DO LAR, DOCE LAR 

 

Meu lar é um doce lar 

 Mas hoje eu quero ir lá fora brincar (2x)  

Abri a porta e fui além 

 Fiquei lá fora procurando alguém (2x)  

Mas está frio 

 Sinto que resfriou  

Lembro da mamãe a me aconselhar  

Vou andando ao melhor lugar  

E ele é o meu lar, doce lar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdq01jE4P7g&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que sua casa significa para você?  

Você gosta da sua casa? 

 O que você mais gosta?  

O que você não gosta na sua casa? 

 Por quê?  

O que você pode fazer em casa? 

 E o que não pode?  

O que você mais gosta de fazer em casa?  

O que você gostaria de fazer fora de casa? 

 Como você se sente em casa? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música ou sobre sua 

casa e compartilhe conosco aqui no Google Classrrom.  

 

E você gostou dessa música?  

Você já refletiu sobre o lar?  

O que você entende por lar?  

O que a casa representa para você?  

Responda essas questões e compartilhe com a criança também! Sabemos como pode ser 

difícil estarmos um tempo maior em casa, mas é um dos lugares mais seguros que 

conhecemos... já pensou nisso?  

Como você se sente em casa? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdq01jE4P7g&feature=youtu.be


 

Para expandir em família: 

 

Atividade 01: Vamos fazer algo diferente em casa? Tour improvisado! Fantasia 

improvisada!  

 

A ideia é vocês tentarem se fantasiar com roupas e acessórios improvisados para se 

vestirem de turista e guia.  

Utilizem o que tiverem em casa, vale óculos, boné, enfim... deixe a imaginação fluir. Você 

pode escolher o que poderá ser usado e deixar já separado para a criança utilizar.  

A brincadeira deve ser feita em família. Vale tudo: desde fantasia à maquiagem! Mas 

lembrem-se, não precisa ser nada muito elaborado! Ah, não esqueça de compartilhar com 

a gente uma selfie de vocês fantasiados em casa!  

Depois de vocês estarem fantasiados, que tal brincar de guia e turista? Se a criança não 

souber o que significa, explique para ela antes da brincadeira. Ela pode ser o guia e a 

missão será apresentar os cômodos da casa e explicar para que eles servem. Durante o 

trajeto, ela pode falar sobre o lugar que mais gosta e o que menos gosta. Não tem regra 

também, ela pode falar do jeitinho dela! Se for muito difícil, você poderá auxiliá-la ou 

trocar de lugar com ela e fazer primeiro a explicação sobre os cômodos. 

 

Atividade 02: CASA E RUA 

 

Tem uma brincadeira muito legal e simples de fazer. Você deve dividir, com uma fita 

crepe ou fita normal, dois lados do chão. Pode usar o que tiver, o importante é separar 

dois lados. De um lado será a “casa” e do outro será a “rua”. Um adulto terá que falar em 

voz alta em qual lado as pessoas devem ir: rua ou casa. Quando falar RUA todos devem ir 

para o lado nomeado como rua. Quem trocar o lado, deverá esperar a próxima 

oportunidade para recomeçar a brincadeira. Convide todos para participarem! 

 

BOM FIM DE SEMANA!! 

 

 

 


