
 

 

 

 

 

 
 

 

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: 27 DE NOVEMBRO 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 

 

 

 



OBJETIVOS: Apreciar uma história, desenvolvendo a escuta e a interpretação 

oral. Desenvolver gosto pelas histórias. Relembrar a rotina escolar. 

 

ATIVIDADE:  Conversar com a criança relembrando sempre a rotina da sexta-

feira na escola (dia do brinquedo e da ciranda de livros). Cantar com ela algumas 

músicas comuns no ambiente escolar. Ex: o sapo não lava o pé, borboletinha, A. B, 

C... 

Selecionar os livros infantis que tiver em casa, colocar organizado no chão, (pode 

usar um tapete ou lençol dobrado, deixando esse momento mais atrativo). 

Informar a criança que ela terá que escolher um livro bem especial para a mamãe 

(ou papai) ler. Antes da escolha, o adulto pode realizar a leitura dos títulos dos 

livros, pode realizar contagem, explorar as cores...e, após a leitura, conversar 

sobre a história. 

 

ATIVIDADE: Ilustrar no papel ofício a parte da história que mais gostou. Vale 

usar a criatividade e utilizar materiais variados (tinta, cola colorida, gliter, papel 

colorido…) 

 

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  Yes yes playground (https://www.youtube.com/watch?v=KTOwPz-

zMWY). 

Hora da atividade! Assista ao vídeo 9 

(https://www.youtube.com/watch?v=G3C426qfzsM) agora vamos fazer a 

atividade do livro página 72, ouça ao áudio CD2 53, repita os nomes dos brinquedos 

do parque e pinte de acordo com o áudio. 

 
 

LIV: 

Olá família, Como vocês estão? 

Já estamos finalizando o mês e partindo para o último mês do ano.  

Esta semana o LIV em casa abordará uma emoção tão avassaladora que é capaz 

dos atos mais belos e sublimes da humanidade: o amor. Isso mesmo. O amor é um 

sentimento que está presente na essência de todo ser humano. E como é bom 
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sermos contagiados por ele. Como é bom sentir amor, amar e ser amado, não é 

mesmo?  

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

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

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo 

algumas sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. É bom ter amigos? Por quê? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se 

puder, faça também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também 

uma forma de amor.   

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 
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