
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos chegando na reta final! Que o ano de 2020 tenha deixado muitas 

aprendizagens para todos nós. A hora agora é de desacelerar o passo, de 

planejar coisas boas e recarregar as energias.  Ainda tem mais uma 

semaninha. Continuaremos juntinhos! Vamos aproveitar cada momento! 

 

Beijocas! Pró Carol e Pró Riviam 
 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 03 
DATA: 07 DE DEZEMBRO 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. 

 

Professores on-line:  

 

9h30 às 10h10 

Sala do G3A – Prós Ríviam, Camila, Ananda 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 

OBJETIVOS: Desenvolver a percepção visual e memória, Ampliar o conhecimento 

sobre o Natal e o seu significado. 

ATIVIDADE: Jogo da memória de Natal 

Para a nossa brincadeira natalina vamos precisar de: Utensílios natalinos, uma 

caixa, fenda para os olhos.... 

Separar itens como enfeites de árvore, decoração da casa que tenha relação com 

a data, brinquedos e outros objetos que façam menção ao Natal. Colocar tudo 

dentro de uma caixa e pedir para a criança dar uma boa olhada no que tem dentro. 

Em seguida feche os olhos dela e retire um dos objetos. Pedir então para que ela 

observe novamente a caixa e diga o que está faltando. Repetir quantas vezes 

quiser. A atividade ficará bem divertida se outras pessoas da casa participar 

também. Vale colocar músicas natalinas! 

Numa folha de ofício escrever os nomes de três itens, escolhidos pela criança, que 

estão na caixa. Explorar primeira letra, última e quantidade de letras 

Assistir vídeo: Roupa Nova - Natal todo dia.  

https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g 

TEATRO: 

Galerinha!!!!!! Está chegando o dia!!!! 

Na próxima semana apresentaremos o nosso Teatro “As Belas Borboletas” Oba! 

Estou muito animada, vai ser muito divertido! 

Está ficando lindo, vocês estão fazendo com muito capricho, muita dedicação e 

alegria! Estou apaixonada e muito feliz! 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos com o nosso ensaio! Vamos 

continuar treinando as nossas falinhas, dançando e cantando as músicas!  

Deixaremos novamente hoje o vídeo das musiquinhas e coreografias! E o vídeo da 

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=WFoez21EK9g
https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0
https://youtu.be/IOCuTps5-Lo

