
 
 

 
Um clima de sonho se espalha no ar 

Pessoas se olham com um brilho no olhar 

A gente já sente chegando o Natal 

É tempo de Amor, todo mundo é igual...  

Roupa Nova 
 

 Que o mês de Dezembro chegue trazendo inúmeras aprendizagens e  lindas surpresas para 

o Grupinho 3. Vamos juntos com as prós Rivi e Carol mergulhar em um mundo maravilhoso, 

de sonho e muitas descobertas... 

 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 

DATA: 30 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: Natureza e Sociedade 

OBJETIVOS: Visitar virtualmente um zoológico. Ampliar o conhecimento sobre o 

mundo animal. Distinguir animais domésticos e selvagens. 



 ATIVIDADE:   Oba! Hoje é dia de Zoológico!!! Você já foi a um zoológico? Sabe o 

que tem nele? Assista ao Vídeo:  Passeio ao Zoológico de São Paulo 

(https://www.youtube.com/watch?v=3KmWGY9ARAQ). E veja quantos animais 

incríveis! Um adulto deve ler as informações que aparecem no vídeo para a criança, 

ampliando seus conhecimentos e conversar sobre o corpo dos animais: pelo, penas 

ou escamas, bicos, curiosidades... Após vídeo, perguntar à criança qual animal ela 

mais gostou. Já conhecia todos animais do vídeo?  Explicar que os animais que 

vivem no Zoo, na floresta ou oceanos/rios são animais silvestres, ou seja não devem 

ser criados em casa.  Pode fazer um desenho com alguns  animais do vídeo. 

 Atividade do livro Prosinha 2 ficha 136. Leia para a criança o texto com definição 

de animais silvestres e domesticados que aparece na ficha. Explore as imagens e 

peça à criança que fale o nome de cada animal. Em seguida pergunte quais são os 

domésticos e quais são os silvestres e peça que circule os silvestres.  

 Na aula online faremos a atividade do livro Prosinha ficha 134. 

 

TEATRO: 

 

Meus Amores, 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos os ensaios para o nosso Grupão 

que apresentaremos o teatro “As Belas Borboletas”, inspirado na história do livro 

“A Bela Borboleta” de Ziraldo! Todos já sabem quais serão os seus personagens! 

Vamos treinando as nossas falinhas e no vídeo que gravei e já está hoje aqui 

disponibilizado para vocês, trago as músicas que iremos cantar e dançar no dia do 

teatro! Assistam ao vídeo quantas vezes quiserem e puderem... Dançando e 

cantando juntinho comigo! Oba!!!!!!  

Além do vídeo de hoje, das coreografias, deixaremos aqui para vocês o vídeo da 

semana do dia 16 e 18 de novembro (para quem ainda não assistiu) em que eu conto 

a história da Bela Borboleta! Dá o play! Beijinhos da Pró Cami! 

 

LINK VIDEO das Coreografias 

https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0 

 

LINK VIDEO da História da Bela Borboleta https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 

https://www.youtube.com/watch?v=3KmWGY9ARAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo


INGLÊS:  

 

November, Monday, 30th, 2020 – Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

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  Playing on playground (https://youtu.be/G3C426qfzsM), ver os 

brinquedos e espaços que podemos ter em um parque. 

Vamos abrir o livro de Inglês na página 73 , ouvir o áudio e apontar com o dedo o 

que a criança está falando. Depois completar o desenho do escorregador. Saber 

das crianças se elas gostam do escorregador. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/G3C426qfzsM

