
 

 

 

 

 

 
 

 

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: 25 DE NOVEMBRO 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: Natureza/ Motricidade 

OBJETIVOS: Ampliar o conhecimento sobre os animais, Explorar formas de 

deslocamento no espaço, Desenvolver progressivamente habilidades manuais. 

ATIVIDADE: A cobra 

Assistir o vídeo da música: A cobra  

https://www.youtube.com/watch?v=OXo6LKnoFCc  

Conversar com a criança, informando que a cobra é um réptil. Fazer 

questionamentos: Como será que a cobra anda? O que ela come? Será que todas a 

cobras têm venenos?... Ouvir as suas hipóteses e fazer pesquisas na internet sobre 

este animal. Depois, fazer desenhos no chão ou utilizar uma corda simulando traços 

semelhantes ao de uma cobra. Estimular a criança a fazer o movimento de uma 

cobra e orientar a andar, saltar de braços fechados ou abertos, andar de um pé 

só… 

Atividade no Livro Prosinha 2, Ficha 133. Ler a adivinha para a criança e orientar 

a passar o dedo sobre as cobras representadas na ficha de atividade e, depois, 

pintar com giz de cera ou tinta guache.  

 

 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. 

Hora da atividade! Vamos fazer a atividade do livro página 71, fale o nome das 

peças de roupa e pinte os círculos das que você lembra o nome. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OXo6LKnoFCc
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/KDE6i_ZZkFU


MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Reproduzir os sons sugeridos pela história dos sons dos objetos 

 

METODOLOGIA 

Contando uma história as crianças serão desafiadas a fazer o som dos animais que 

apareceram durante todo o enredo apresentado. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/-u-_cJGAFSI 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI

