
 
 

 

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: 04 DE DEZEMBRO DE 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 e Artes 

OBJETIVO:   Escolher um livro virtual da nossa ciranda. Despertar o gosto pela 

literatura. Ampliar os conhecimentos de mundo através das histórias. Relatar 



cenas e as principais situações da história, demonstrando compreensão. Ampliar o 

vocabulário.  Desenhar a história escolhida. 

 

Atividade:  Ciranda de livros Virtual. Vamos fazer uma ciranda de livros  numa 

estante de livros virtual? Acesse o link: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/    É só escolher um 

dos livros  para ler com a família. Dicas de leitura da estante digital:  O sétimo 

Gato, A menina das estrelas, Chapeuzinho Vermelho, Meu amigo, robô ou Super 

protetores. Estimular a criança a falar dos principais acontecimentos da história 

lida, refletindo sobre cada fato, recontando a história com certa sequência 

lógica. Para isso o adulto pode ir questionando, ex.: Qual o título da história? O 

que acontece? Qual o motivo? E no final? Depois faça um lindo desenho sobre a 

história e poste no Classroom para a pró. 

   

INGLÊS:  
 

December, Friday, 04th, 2020 – Sexta-feira, 04 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 75 e jogar o jogo do labirinto, contando a 

quantidade de balanços. Quantos vocês acharam? Conseguiram achar a saída 

também? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/G3C426qfzsM


Momento LIV: 
 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Finalmente chegamos no mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano 

que nos trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança de um ano novo 

melhor não é mesmo? 

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor 

como o sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, 

supera, alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para 

lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é 

tolerante e paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo 

anexo. É interessante que você assista junto com ela.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k 

Depois de assistirem juntos, dialoguem 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. O que acontecia com o dragão? 

5. Por que o dragão ficou tão triste e envergonhado? 

6. Por que a menina nunca o abandonou? O que ela sentia por ele? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou 

do vídeo.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k

