
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 09 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: Arte, Linguagem, Natureza 

OBJETIVOS: Ampliar o conhecimento sobre os animais, Apreciar obras do 

artista plástico Gustavo Rosa, Estimular a criatividade. 

 

ATIVIDADE: Releitura  

Assistir o vídeo: Cachorrinho está latindo 

https://www.youtube.com/watch?v=f16e1fNzHGI 

Mostrar a criança imagens de cachorros na internet. Conversar sobre as 

características desse animal, sobre as partes e a cobertura do corpo dele, como 

nasce, se mama quando pequeno, etc. 

No Livro Prosinha, Ficha 149 apreciar com a criança, a obra “Cachorro laranja com 

rabo e orelhas verdes e osso. Chamar atenção para as cores, para como o artista 

representou o cachorro, o que tem perto do cachorro, se parece calmo, bravo, 

agitado… Depois, mostrar na internet outras obras do artista plástico Gustavo 

Rosa com a mesma temática, cachorro. Questionar a criança qual a diferença entre 

as obras. 

Pedir à criança que escolha a obra que mais gostou para fazer a releitura. 

Oferecer materiais diversos (pincéis, tintas de vários tipos e cores, canetinhas, 

giz de cera, lápis de cor, lantejoulas, gliter…). Após a releitura feita, pedir à 

criança que descreva o cachorro que fez, que dê um nome e invente uma história 

em que ele seja o personagem principal. 

 

INGLÊS:  

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. 

Assista ao vídeo Playground Sharing song 

(https://www.youtube.com/watch?v=vvRewd5HEqQ), agora vamos falar da 

importância de compartilhar? Logo em seguida fazer a atividade do livro página 

https://www.youtube.com/watch?v=f16e1fNzHGI
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=vvRewd5HEqQ


77, observe a imagem e complete a carinha com um sorriso se você acha que as 

crianças estão tendo uma boa atitude e com uma sad face se não estão. 

 

MÚSICA: 
 

OBJETIVO 

Tocar junto com o professor. 

 

METODOLOGIA 

O professor toca como violão e convida as crianças para tocar junto acompanhando as 

batidas do violão. 

Para ouvir durante a semana: https://youtu.be/VnbVW8kx4c8 

Wild Symphony 

Vamos nos divertir e assistir esta bela obra de arte. 

 

https://youtu.be/VnbVW8kx4c8

