
 

 
 

 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: 17 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: SOCIEDADE 

OBJETIVOS:  Construir cartões natalinos.  Entrar em contato com a função social 

da escrita através da produção dos cartões. Desenvolver a criatividade. 

Demonstrar amor e afeto.  

ATIVIDADE: Assistir ao vídeo Papai Noel: 

https://www.youtube.com/watch?v=r3s6FQ2qAaU. 

Que acha de construir cartões para seus amiguinhos e familiares? Você vai 

precisar de papel colorido, papel ofício, cartolina ou cartão, lápis de cor, hidrocor,  

cola colorida, gliter e o material que desejar usar para deixar seus cartões bem 

alegres e coloridos. Desenhe elementos do Natal: árvore, presente, estrela, 

boneco de Neve, sinos, Papai Noel. Você também pode recortar os elementos (com 

ajuda) e completar com desenhos, gliter, papéis coloridos, etc.   

 Passos para  produzir os cartões: 

1-  Separe com a família cartões natalinos que ganharam nos anos anteriores e 

veja como são. Um adulto deve ler as mensagens para a criança. 

2- Faça com um adulto uma lista dos nomes de para quem você fará cartões de 

Natal. 

3-  Separe o material necessário. 

4-  Faça os cartões, desenhando pintando, usando a criatividade e não esqueça de 

falar algo, uma mensagem especial para a pessoa (O adulto será o escriba, 

colocando no papel o que a criança disser) Pode falar algo que você goste na 

pessoa, Feliz Natal, ou seja, o que desejar. 

5- 5- Assine seu nome nos cartões. 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=r3s6FQ2qAaU
https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt


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

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

Agora vamos preparar um lindo “Santa Claus”, assistindo o vídeo do teacher João, 

ensinando a fazer esse símbolo de natal.  

Podemos colocá-lo na capa do nosso “Chistmas Card”, na “Christmas tree” ou onde 

vocês quiserem. 

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

