
  
 
 
 
 

 

Grupinho 3, 

 

  Seja bem-vindo mês de Março!  

Que tenhamos lindas aprendizagens durante todo o mês que se inicia. 

Te convidamos para mergulhar em grandes aventuras com a Pró Rivi e a 

Equipe Mendel Vilas! 

 Beijinhos recheados de amor! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 05 DE MARÇO DE 2021 –SEXTA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

10h às 11h10 - Sala do G3A – Prós  Ríviam, Renata, Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem 
 

OBJETIVO: Despertar o gosto pela literatura. Ampliar os conhecimentos de 

mundo através das histórias. Relatar cenas e as principais situações da história, 

demonstrando compreensão. Ampliar o vocabulário.  Representar a história com 

desenhos. 

 

Atividade:  Ciranda de livros Virtual. Vamos fazer uma ciranda de livros  numa 

estante de livros virtual? Acesse o link: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/    É só escolher um 

dos livros  para ler com a família no final de semana. Não esqueça de postar fotos 

do momento para a gente!  

A pró vai ler a história Chapeuzinho Vermelho na aulinha online. Depois, faremos 

uma arte. Estimular a criança a falar dos principais acontecimentos da história 

lida, refletindo sobre cada fato, recontando a história com certa sequência lógica. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/estante-digital/


Para isso o adulto pode ir questionando, ex.: Qual o título, o nome da história? O 

que acontece? Qual o motivo? E no final? Depois oferecer giz cera e ou pilot para 

que a criança desenhe os personagens. 

   

INGLÊS:  

 

Friday, March 05, 2021 

 

Good Morning! 

Today is Friday Funday and its Story Time! 

Vamos ouvir uma história muito divertida com a Teacher Nati. 

 

 

Momento LIV: 
 

Olá famílias! Como estamos?  

As nossas crianças acabaram de se encontrar com o JUNO, um Guaxinim amiguinho 

que irá acompanhá-las durante todo este ano.  

Juno irá dividir com ela suas descobertas, alegrias, seus momentos de raiva, medo 

e frustração. Ah, também irá compartilhar com elas como vem aprendendo sobre 

suas emoções e sentimentos.  

Nesta semana o LIV em casa tem como objetivo estreitar ainda mais este laço 

entre as crianças e o JUNO.  

Peça para a criança contar para você um pouco sobre este novo amigo, um Guaxinim 

que vive na floresta.  

Em seguida passe o vídeo musical que segue em anexo e converse com a criança 

sobre a importância dos animais, como eles são diferentes uns dos outros, como 

todos eles são especiais, e como eles devem ser tratados.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7pkcS7HT2w 

 

 

A fim de estreitar ainda mais esta relação entre a criança e o Juno, seguem 

abaixo, algumas sugestões para perguntas. Fique a vontade para fazer outras, 

considerando a maturidade da criança.  

 

1. Quem é o Juno?  

2. Como ele é fisicamente? 

3. Que tipo de animal é o Juno? 

4. Quais são suas características? Ele é bondoso, alegre, amigo? 

https://www.youtube.com/watch?v=D7pkcS7HT2w


5. Quais são os amigos do Juno? 

6. O que você mais gostou do Juno? 

 

Depois convide a criança para fazer um desenho do JUNO. Se achar oportuno, 

cole no quarto da criança. E envie para nós um desenho deste novo amigo. Vamos 

adorar receber.  

 

BOM FIM DE SEMANA! 


