
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 10 DE MARÇO DE 2021 – QUARTA-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, Roberto, Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática e Linguagem 

OBJETIVOS: Criar movimentos no papel de acordo com a forma do ponto e do círculo. 

Conhecer objetos com a sua inicial do nome.  Perceber o som da sua letra inicial nos nomes 

dos objetos. Listar objetos com a letra do nome. 

 

 

 

 



ATIVIDADE: Projeto Matemática de Brinquedo-Intervenção 1: 

 

Apresentação do ponto/ círculo. 

 

 Onde podemos encontrar o ponto? E o círculo? A pró pode fazer uma bolinha 

no papel e ver o que a criança imagina e o que pode se tornar... nariz de 

palhaço, olho de um animal... E o círculo o que pode se transformar? 

 Cantar músicas que trabalhem a forma do círculo. Assistir ao vídeo ( VER 

LINK). https://www.youtube.com/watch?v=iEgBig_1WCA  

 Criar movimentos no papel de acordo com a forma do círculo. No caderno de 

desenho realizar os movimentos circulares. 

 

Atividade: Procurando em casa... Objetos com a letra inicial do nome! 

Você separou objetos com a letra inicial do seu nome?  Apresente para a pró. 

Podemos construir uma lista com os nomes dos objetos e iremos observar a sua 

inicial nas palavras. 

 

 MÚSICA: 

  

OBJETIVO 

Identificar instrumentos da Sinfonia dos Animais. 

Imitar frases rítmicas com objetos diversos. 

Apreciar obras de Grandes autores da música mundial. 

 

METODOLOGIA 

Com o auxílio de slides e vídeos vamos mostrar as crianças o som dos instrumentos 

usados na Sinfonia dos Animais, em seguida o professor aproveitará as frases mais 

evidentes e motivará as crianças para tocar estas frases imitando o professor. 

Apreciação musical: 

https://youtu.be/-u-_cJGAFSI  

 

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

poste no espaço de Música no classroom para que o professor aprecie e mande um 

recadinho para o estudante. 

https://www.youtube.com/watch?v=iEgBig_1WCA
https://youtu.be/-u-_cJGAFSI


INGLÊS 

 

Wednesday, March 10th, 2021. 

 

Good Morning 

 

Ontem vimos os números não é mesmo 

Hoje vamos fazer uma atividade muito legal de colagem 

Temos 4 círculos no caderno de desenho né. 

Agora vamos colar os papeizinhos coloridos. Em cada círculo vamos colar uma 

quantidade  diferente. 1, 2, 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


