
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 08 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: Matemática 

OBJETIVOS: Ampliar o conhecimento sobre conceitos matemáticos, Identificar 

relações espaciais. 

ATIVIDADE: Separar com a criança móveis de brinquedo (caminha, cadeirinha, 

mesinha, etc) e pequenos brinquedos, livros, utensílios de cozinha... e propondo 

desafios. Ex. Localize objetos que está acima da mesinha e outro que está abaixo, 

encontre agora um objeto que está entre os livros. Ampliar esta atividade 

passeando pela casa, observando e fazendo algumas perguntas: Ex. O que está em 

cima da mesa, o que está ao lado da geladeira, o que está entre o sofá e a mesa... 

Explorando os conceitos: Embaixo, em cima, em frente, atrás, dentro, fora, perto, 

longe, etc. 

Atividade no Livro Prosinha, Ficha 153. Observar com a criança a imagem da ficha. 

Pedir para ela contar o que está vendo e introduzir os desígnios de posição e 

localização aos poucos. Perguntar: Onde está o gato? E o cachorro? Qual o animal 

que está dentro do aquário? O que está acima do cão?  

Por fim, resolver com a criança as questões da ficha, uma de cada vez. Ex: Pedir 

que pegue o lápis vermelho, em seguida, aponte o animal que está dentro do aquário 

e, pinte a janela do apartamento que está o peixinho. Fazer o mesmo com as outras 

legendas. 

 

INGLÊS: 

Data: 08/12/2020 

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 Santa is coming to town (https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-

d85s).  

Christmas is coming!!!  Pôr a canção Santa is coming to town 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s) e logo em seguida vamos 

assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer lindos enfeites de Natal para 

deixarmos a nossa árvore ainda mais bonita e com um toque todo especial dos 

nossos pequenos!  
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MOVIMENTO: 

 

Através de uma atividade bem simples e divertida trabalhar noção de espaço e 

tempo de reação.  

 

Materiais: 

- Uma bola; 

- Brinquedos. 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

Acesse o link https://youtu.be/ldmAQhYpu3c 

 

 

https://youtu.be/ldmAQhYpu3c

