
 

 

 

 

 

 
 

 

Esta semana será incrível!  

Organizamos atividades bem lúdicas para que o aprendizado continue sendo 

leve, tranquilo e divertido. Beijinhos carinhosos Pró Carol e Pró Rivian 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 23 DE NOVEMBRO 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: Ampliar o repertório de cantigas, Escrever o próprio nome, Aguçar 

a curiosidade e a criatividade. 

ATIVIDADE: A canoa virou 

Assistir o vídeo Palavra cantada - A canoa virou 

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-

adiPo&list=PLg4hsyGEM7eFhu9Jodx60c54fPfyCreUu&index=4&t=0s&app=deskt

op 

Cantar e dançar ao som da música, substituindo os nomes (pode ser da mamãe, 

papai, tio, irmão, vovó…). Depois, listar, registrando numa folha de ofício os nomes 

mencionados. Explorar as letras (iniciais, finais, quantidade). 

Fazer com a criança um barquinho de papel de dobradura. Estimular a criatividade, 

questionando: Será que este barquinho afunda? Ou será que ele vai flutuar? Ouvir 

as hipóteses da criança e propor a experiência. 

Numa área externa, fazer barquinhos de papel, colocar uma bacia com água, 

separar alguns objetos (leves, pesados, pequenos, grandes…). Colocar os objetos 

na bacia e observar o que acontece.  

Ver  vídeo: Dobradura - barquinho  

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

Atividade: Livro Prosinha 2, Ficha 123. Propor a criança que escreva o seu nome 

próprio (como souber) nos espaços em brancos da cantiga para completar, 

TEATRO: 

QUE COMECEM OS ENSAIOS! 

Convocação Geral! Convocação Geral! Nossos ensaios para o TEATRO “A BELA 

BORBOLETA” começam hoje! 

Atenção, Concentração! E Vamos lá! Com alegria e animação! Escuta e dedicação! 

YUPI!!!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo&list=PLg4hsyGEM7eFhu9Jodx60c54fPfyCreUu&index=4&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo&list=PLg4hsyGEM7eFhu9Jodx60c54fPfyCreUu&index=4&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo&list=PLg4hsyGEM7eFhu9Jodx60c54fPfyCreUu&index=4&t=0s&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=ENbgnTyAEWc


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  Get dressed for the day (https://youtu.be/KDE6i_ZZkFU), ver as 

roupas que precisamos usar de acordo com o clima.  

Logo em seguida fazer a atividade do livro página 70, vamos fazer um hat 

(chapéu) de papel. 

Materiais: 

Papel 

Tesoura 

Giz de cera 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/KDE6i_ZZkFU

