
 

 
 

 Que seu Natal seja repleto de amor e alegrias junto à família... Que tenha 

lindos sonhos para sonhar e que num toque de mágica se tornem realidade! 

 Foi um ano muito especial e ficamos muito felizes em ter vocês conosco: 

Joãozinho Pedro, Zarinha e Janjão Maia, mas é chegada a hora de  

recarregar as energias para as lindas surpresas que ano de 2021 nos 

reserva.  

 Feliz Natal e um ano novo maravilhoso! 

 

Beijinhos recheados de amor das Prós Ríviam e Carol. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 14 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. 

9h30 às 10h10 

Sala do G3A – Prós Ríviam, Camila, Ananda 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline 



 HOJE RECEBEREMOS A VISSITA DE UMA PESSOA MUITO ESPECIAL! 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

OBJETIVOS: Dançar com os balões. Identificar os números até 10. Representar 

a brincadeira através de desenho. 

ATIVIDADE: Dança dos balões numéricos. Usar aproximadamente 10 balões 

coloridos de soprar ou bolinhas e um adulto deve colocar numerais até 10 com pilot, 

caneta ou  no caso de bolas, usar papel com os números escritos para colar nas 

bolas. Colocar música: Coragem de Mundo Bita (ver link) ou outra canção animada 

e dançar ao som da canção jogando para cima, movimentando o corpo, junto com a 

família. Quando a música parar a criança deve pegar um balão e dizer o número 

escrito nele.  E todos os participantes da brincadeira podem  pegar um balão para 

a criança identificar. Fazer várias rodadas da brincadeira até o interesse acabar. 

Faça foto ou vídeos da brincadeira e poste no Classroom. 

 Depois  desenhar  a brincadeira e  representar os balões numéricos. 

 Vamos aprender mais sobre o Natal através do Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_eqbbu-Vtdg&t=23s  

 

TEATRO: 

Recadinho do Teatro:  

 

Na quarta-feira, às 9h30’ (G3A) / 14h (G3B) será a apresentação 

do Grupão para o lançamento do site Cirmen Produção de Texto. 

Use a criatividade, vista o figurino de seu personagem e vamos 

nos divertir!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_eqbbu-Vtdg&t=23s


INGLÊS:  

Hello Kids !! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

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

estimular o estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k) 

 

Vamos começar a preparar o nosso “Christmas Card”, para entrega para a nossa 

família na noite de natal. Iremos colocar desenhos e felicitações.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k

