
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, olá Grupo 3!  

 

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

montão... Venha mergulhar nessa aventura com a gente!  

 

Beijinhos das Prós Ríviam e Carol 
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA:16 DE SETEMBRO 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. 

9h30 às 10h10  

Sala do G3A – Prós Roberto, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Roberto, Caroline 

 

 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO:  MATEMÁTICA E NATUREZA 

OBJETIVO: Construir um bichinho de jardim. Desenvolver a contagem das pintas da 

joaninha através da brincadeira com dado.  Identificar numerais. Brincar com um 

bichinho de jardim. 

ATIVIDADE:  Assistir ao vídeo de Pró Ríviam - As pintas da joaninha (Ver link - 

https://youtu.be/oPt6C_d48WE). Após assistir o vídeo, um adulto deve as partes do 

corpo de uma joaninha, assim usar pratos como moldes. Usar um prato grande para 

recortar um círculo branco (papel cartolina) ele será o local que iremos colar os outros 

círculos, ou seja, o papel de fundo, um prato médio para recortar dois círculos vermelhos 

ou outra cor ( dobrar os círculos aos meio), pois serão as asas e um prato pequeno para 

recortar um círculo preto que será a cabeça. Usar moeda como molde para recortar as 

pintas pretas (12 unidades). Montar a joaninha com a criança que também irá pintar a 

carinha (sugestão: usar cola colorida branca para fazer o rostinho), mas ainda não colar 

as pintas.  Vamos brincar com dois dados e iremos colocar as pintas na joaninha de acordo 

com a quantidade indicada nos dois dados lançados juntos, sem colar as pintas ainda. 

Fazer várias rodadas da brincadeira e pode mostrar os números de bolas usando fichas 

numéricas ou escrever num papel para a criança visualizar e só depois, no final da 

brincadeira colar as pintas da joaninha (a quantidade que a criança desejar). Brincar 

livremente com a joaninha. 

 Assistir ao vídeo da música joaninha, joaninha (Ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=6XfYP-nvu6A  

Para a aula online precisaremos que a criança apresente dois bichinhos de jardim de 

brinquedo, imagem (grande) ou feito de sucata. Não esqueça de pesquisar com a 

família algo sobre ele para contar do seu jeitinho para a gente. 

 

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  I have a pet (https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0), ver os 

animais que aparecem na canção e repetir os seus nomes.  

Assistir ao vídeo da teacher  Ananda ensinando a fazer um delicioso “carrot cake”. 

https://youtu.be/oPt6C_d48WE
https://www.youtube.com/watch?v=6XfYP-nvu6A
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0


MÚSICA: 

 

OBJETIVO 

Buscar sons agudos e graves dentro de casa. 

Tocar com sons encontrados. 

 

METODOLOGIA 

No início da aula pedir as crianças que encontrem em casa sons agudos e graves para 

tocar junto com o professor. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/yusUGyCZkZk   

Vamos apreciar este concerto com instrumentos de época. 

 

 

 

https://youtu.be/J8MXHRcoA8Q

