
 
 

 
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: 02 DE DEZEMBRO 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 e Sociedade. 

OBJETIVOS: Reconhecer características dos animais domésticos, silvestres, 

aquáticos e terrestres. Rever conhecimentos aprendidos com os estudos sobre  o 

universo animais. 



ATIVIDADE:  

Assista o vídeo:  Animais domésticos e selvagens. Ver 

link.https://www.youtube.com/watch?v=F1EBjkRx1yI. Depois, converse sobre o 

que viram no vídeo. Assista também o vídeo: Animais Aquáticos...Ver link. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcE4ZjaU8B8. Estimule a criança a 

responder aos questionamentos que aparecem no vídeo. Depois, Converse com a 

criança a respeito dos conteúdos estudados nesta unidade: animais terrestres e 

aquáticos, animais silvestres e domesticados, formas de locomoção e tipo de 

cobertura do corpo dos animais. Peça-lhes que contem o que aprenderam, que 

descrevam imagens, que imitem o som dos animais, etc.   

 Atividade do livro Prosinha ficha  138. Leia os comandos para as crianças e peça 

a elas que realizem as propostas de trabalho, quadro a quadro. 

Na aula online faremos a atividade do Livro Prosinha ficha 137. 

 

INGLÊS:  

December, Wednesday, 02sd, 2020 – Quarta-feira, 02 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 abrir o livro de Inglês na página 74, observar as imagens e saber das 

crianças se eles já brincaram na gangorra. Ouvir o áudio e circular a imagem 

correta. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F1EBjkRx1yI
https://www.youtube.com/watch?v=OcE4ZjaU8B8
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/G3C426qfzsM


MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Identificar melodias de canções infantis conhecidas. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio de um metalofone, serão executados trechos de melodias infantis 

bem conhecidas das crianças e solicitado que identifiquem as melodias. 

 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/0pTvYk3MuLM 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 
 

 
 

https://youtu.be/0pTvYk3MuLM

