
 
 

 
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: 01 DE DEZEMBRO 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, Sociedade e Matemática. 

OBJETIVOS: Vivenciar uma história Natalina interativa. Ampliar os 

conhecimentos sobre o momento festivo Natal. Desenvolver a oralidade e ampliar 

o vocabulário. Perceber a função social do calendário. 



Hoje é o primeiro dia de dezembro... Estamos no mês do Natal. As ruas e casas 

ficam enfeitadas e cheias de luzinhas. Assista ao vídeo A estrela e o sino de Natal 

do Varal de história. Ver link:  www.youtube.com/watch?v=roMdxsMYAwM. A 

história é interativa, então,  você precisa de alguns materiais para participar da 

historinha: saco plástico ou pedaço de laminado ( para fazer som) e de uma penca 

de chave ou sininho. Observe cada acontecimento da história e faça os movimentos 

acompanhando as crianças que aparecem na cena. Depois, converse sobre a 

história... O que a estrela de Natal queria? E qual o motivo dela não poder 

aparecer? Você conhece algum mês do ano?  Qual o mês do seu aniversário? E qual 

o mês que a estela de Natal deveria aparecer na história? Na sua casa tem algum 

calendário? Um adulto vai mostrar para você. Observar com a criança os espaços 

destinados às datas, dias da semana, ano, meses do ano. Explorar o último dia do 

ano e que a chegada do ano novo. Ler  cada palavra  e números do calendário para 

a criança, passando o dedo.  Você e sua família comemoram o Natal? Como? Se 

tiver fotos dos anos anteriores, aprecie e recorde com a família. 

E agora faça uma arte bem bonita com a estrela de Natal ou outros elementos que 

representam essa festa e poste no classroom para a pró. Vale usar muito gliter! 

  

 Na aula online faremos um boneco de neve e vamos precisar de dois círculos 

brancos. 

 

INGLÊS:  

December, Tuesday, 01st, 2020 – Terça-feira, 01 de dezembro 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 jogar “quizizz” ao vivo com o tema do parquinho. Quem será que vai acertar 

mais? Se prepare antes de jogar !! 

 

 

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


MOVIMENTO: 
 

Objetivo: 

 

Através de algumas atividades bem simples e divertidas, trabalhar alguns 

aspectos como coordenação motora ampla, fina e óculo-manual, assim como a noção 

espaço/tempo.  

 

Materiais: 

 

- Bexigas,  

- Folhas de jornal ou revista, 

- Colheres e bolinhas de papel (frutas pequenas, ex: limão) 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 
 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c 

 

 
 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c

