
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Todo dia temos a oportunidade de aprender coisas novas, brincar, sorrir, 

ser feliz...  E pertinho de quem amamos a vida fica bem mais colorida...Por 

isso a Pró  Rivi e a Pró Carol estão muito felizes por ter vocês aqui  

novamente! 

Feliz, muito feliz retorno!!!! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 20 DE OUTUBRO 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 Psicomotricidade. 

OBJETIVO: Perfurar um desenho, desenvolvendo o movimento de pinça e a 

coordenação motora fina. Reconhecer a análise e a síntese da perspectiva visual, 

mediante o traçado do desenho. Aprimorar noções de conceitos na perfuração: 

dentro/fora, forte/fraco, longe/perto.  Descrever a imagem (desenho). 

 

ATIVIDADE: Perfurando... Utilizar um pedaço de isopor, pode ser pratinho de frios  

ou um pedaço de eva  tamanho ofício e colocar qualquer desenho em cima dele (pode ser 

impresso ou desenhado por um adulto), preferencialmente um desenho grande como: um 

urso, um cachorro, uma flor e, perfurar  o desenho com palito de churrasco ou palito de 

dente ou ponta de caneta escrita fina. Conversar sobre a criança sobre o desenho: o que 

é? Quais os detalhes? Você sabe a letra inicial? Depois, orientar a criança a fazer os 

furinhos, mas não precisa ser um perto do outro não, o ideal é dar um espaço entre os 

furinhos, colocando um pouco de força e em cima do desenho.  Explorar também o conceito 

de dentro e fora da imagem, desenho. 

 

Na aula online: Providencie alguns grãos de diferentes tipos e potes transparentes 

para uma atividade (um potinho para cada tipo de grão). 

 

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  Lunch song (https://www.youtube.com/watch?v=bB2-3tPryAU), ver 

o que a família está almoçando.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 61, vamos observar o que as 

crianças estão fazendo. Eles estão dividindo a comida? Saber se as crianças 

também dividem o lanche com os outros coleguinhas. Desenhar o sorriso e falar 

que “Sharing” é uma boa atitude. Depois pintar o bolo e o copo de suco de forma 

livre. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=bB2-3tPryAU


MOVIMENTO: 
 

Objetivo: 

Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos como 

atenção, concentração, paciência, destreza de movimentos e associações de cores. 

 

Materiais: 

- Papelão; 

- Rolos de papel higiênico; 

- Hidrocor ou lápis de cor para colorir os materiais. 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 
 

https://youtu.be/cIMTvxVzh8E 

 
 

https://youtu.be/cIMTvxVzh8E

