
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 11 DE MARÇO DE 2021 – 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. 

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

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Matemática 

OBJETIVOS:  

Atividade:  A pró vai iniciar a roda cantando canções da rotina: Bom dia, trabalhar o dia 

da semana com a canção: Quantos dias a semana tem? Como está o tempo? E apresentar 

a ficha do nome da criança, explorando as letras.  

 Vamos fazer uma centopeia diferente, cheia de bolas para contar e aprender os 

numerais? Veja o vídeo da Pró Ríviam (acesse o link) - 

https://drive.google.com/file/d/1sb6-aVGBsizMbAa8Cj4jqOrfDQQNZ3DC/view 

Agora um adulto fará seis bolas no papel, usando hidrocor como no vídeo e a criança 

desenha a carinha e antenas da centopeia.  A criança deve fazer bolinhas de massinha ou 

https://drive.google.com/file/d/1sb6-aVGBsizMbAa8Cj4jqOrfDQQNZ3DC/view


papel amassado, cinco unidades. A  pró irá sortear o número de bolas da centopeia e a 

criança coloca a quantidade indicada usando massinha ou papel amassado nas bolas da 

centopeia.   Vamos fazer várias rodadas da brincadeira, variando os números.  

 Vídeo número 1 (Ver link). https://www.youtube.com/watch?v=dfoCiEuQgr0 Hora da 

arte! Vamos colar papel picado no número 1? Separe papel picado e cole no número grande 

(Um adulto deve fazer o número grande no papel ofício para a criança decorar).  Depois, 

tentar registar o número 1 e desenhar uma bola ou outro objeto no papel. 

 

 

 

 

 

 

Poste as  fotos e vídeos das atividades no Classroom para a pró apreciar! 

 

 

INGLÊS:  

 

Thursday, March 11th, 2021. 

 

Good Morning 

 

Hoje vamos ouvir uma história muito legal. 

FIVE LITTLE MONKEYS 

Sente-se bem relaxada e vamos lá!! 

 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfoCiEuQgr0

