
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 10 DE DEZEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 10h00  

Sala do G3A – Prós  Ríviam, Ananda. 

14h às 14h30 

Sala do G3B - Prós João, Caroline 

  

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO: Natureza 

OBJETIVOS:  Ampliar o conhecimento sobre os animais e suas características,  

ATIVIDADE:  Pesquisa sobre animais 

Assistir o vídeo, Palavra cantada/ Ciranda dos bichos:  

https://www.youtube.com/watch?v=H9fXoZmMHK8 

Pesquisar em jornais ou revistas imagens de diversos animais, colar no caderno de 

desenho. O adulto deverá escrever o nomes desses animais e explorar as letras. 

Antes de colar as imagens, solicitar a criança que escolha um dos animais para 

fazer uma pesquisa. Elaborar um roteiro dessa pesquisa com a ajuda da criança. 

Perguntar o que ela quer saber sobre o animal, porém é importante que alguns 

temas estejam garantidos: Do que o corpo é coberto, alimentação, onde nascem 

(ovo ou barriga), partes do corpo, se são domesticados ou silvestres, aquáticos ou 

terrestres...  

É importante que o adulto pesquise junto com a criança, lendo as informações 

(adequando o vocabulário para a idade), mostrando imagens, vídeos, livros… 

Atividade no Livro Prosinha, Ficha 139.  

 

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.  

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

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s) . 

 O Natal está chegando e o clima natalino já começou a tomar conta dos teachers, 

então  vamos assistir a teacher Ananda ensinando a fazer um delicioso e lindo doce 

de Natal.  
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