
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupinho 3, 

Vamos começar mais uma semana cheia de alegrias e muito conhecimento. 

Venha com a Pró Rivi e Equipe Mendel aprender e se encantar! 

Beijinhos na ponta do nariz! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2021 –TERÇA-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, Daniel, Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Linguagem e sociedade 

OBJETIVOS: Reconhecer o próprio nome e de pessoas conhecidas. Perceber a 

importância de cumprimentar as pessoas. Desenvolver as boas maneiras. Rever atividades 

que realizamos no ambiente da escola ou nas aulas online. 

Atividade: A pró vai mostrar fichas dos nomes virtuais com fotos das crianças e ou 

professores.  Assistir ao vídeo: Palavras mágicas de Eliana (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=l0j7H6KCY7k. Explorar a primeira letra do nome, 

falando com o que o desenho da letra se parece e o nome dessa letra. A pró vai conversar 

com as crianças sobre a importância de cumprimentar as pessoas todas as vezes que 

chegamos a algum lugar, ou saímos dele. Explique que essa é uma atitude cordial e educada 

que pode nos garantir bons vínculos com as pessoas. Pergunte ainda se elas conhecem 

alguma maneira de cumprimentar: 

https://www.youtube.com/watch?v=l0j7H6KCY7k


“Quando chegamos a algum lugar, o que podemos dizer às pessoas que estão lá?”; “E quando 

vamos embora? ”.  A pró falará algumas formas de saudação e de despedida. Dessa forma, 

as crianças poderão, aos poucos, construir repertório de convivência social. No cartaz “Na 

escola ou slides”, a pró vai mostrar as crianças cantando e escrevendo e comente que 

essas são atividades feitas na escola. Mencione que essas atividades também podem ser 

realizadas em casa, mas que na escola com a pró (na aula online ou presencial). 

  Realizar a atividade da ficha 5. Um adulto deve colocar o nome da criança nos espaços 

destinados ao nome, usando letra bastão.  A pró vai cantar a canção: “Bom dia, criançada” 

ou “Boa tarde, criançada”.  A pró mostrará o cartão de identificação das crianças como 

apoio.  Depois de se familiarizarem com a letra da canção oriente-as a acompanhar o ritmo 

batendo palmas. Pode acompanhar a canção com o texto da música expresso no livro. 

Como interpretação da letra da canção, converse com as crianças a respeito do período 

que vêm para a escola, nossa aula online se é durante o dia ou à noite, como diferenciam o 

dia da noite, como é o dia delas, o que fazemos antes e depois da escola, o que fazem à 

noite, etc. 

Agora faça um desenho bem caprichado do que você mais gosta de fazer na aula com a 

pró.  E poste no Classroom a produção. 

  

INGLÊS:  

Tuesday, March 09th, 2021 

 

Good Morning 

 

Hoje vamos contar 

Vamos assistir ao video: https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA 

Agora, nossos amigos do Super Safari vão brincar com a gente. Eles irão nos 

mostrar alguns números e teremos que dizer que número é. 

 

MOVIMENTO 
 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que 

os façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a 

construir novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Balde; 

https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA


- Bolas de meias; 

- Vassoura ou rodo; 

- Brinquedos da escolha dos alunos; 

- Travesseiros. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Circuito Kids 

 

- Atividades: 

 Corridas pela casa:  

- uma volta correndo; 

- uma volta pulando; 

- uma volta andando agachados 

 

 10 repetições: 

- polichinelos; 

- pulos agachados; 

- deita/levanta 

 Circuito: 

Iremos apoiar a vassoura ou o rodo em duas cadeiras e colocaremos dois 

travesseiros no chão. O objetivo é passar por baixo da vassoura ou rodo, saltar 

pelos travesseiros e depois colocar a meia no balde; 

 

 Abdominal: 

- deitar no chão com os brinquedos acima da cabeça, pegá-los com as mãos sentar 

e colocá-los dentro do balde. 

Família se for possível filmar a criança se exercitando sob o comando do professor 

poste no espaço de Educação Física no classroom para que o professor aprecie e 

mande um recadinho para o estudante. 

 


