
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 12 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.  Desenvolver a criatividade, 

carimbando o personagem principal e construindo a arco-íris. 

 

Atividade:   Assistir a história: Qual é a  cor do amor? (Ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=r1ZLU2SysuQ.  Conversando sobre a 

história: Na história quem queria saber a cor do amor? E o que ele descobriu no 

https://www.youtube.com/watch?v=r1ZLU2SysuQ


final? Quais os outros animais que aparecem na história? Você gostou da história? 

E para você qual a cor do amor? Explorar as cores expressa na história. Vamos 

fazer um arco íris? Podemos usar giz cera e deixar o papel bem colorido e agora 

vamos fazer um elefante, carimbando a mão de tinta? Você pode usar tinta cinza, 

misturando preto com branco ou usar rosa. Após secar desenhe os olhos, orelha e 

rabinho do elefante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos dançar a música arco-íris? Dançar, realizando os movimentos  expressos na 

canção?  Ver link. https://www.youtube.com/watch?v=2sLZpzOKLKI   

 

INGLÊS:  
 

Friday, March 12th, 2021. 

 

Good Morning, 

 

Hoje vamos fazer uma brincadeira. 

Você tem uma cartela de Bingo...com os números de 1 a 6. 

A teacher vai falando um por um e você vai escolhendo uma cor para pintar ok. 

Quando pintar todos, você grita BINGOO!!! 

 

 

Momento LIV: 

 

Olá família. Tudo bem? 

Esta semana o LIV em casa vem apresentar para todos da família os personagens 

das histórias que contamos para as crianças todas as semanas conforme segue no 

link em anexo.  Corre e chama todo mundo para conhecer. É bem provável que sua 

criança se identifique logo com a mascote da sua turma já apresentada a ela. 

Aproveite a oportunidade e converse sobre a sua mascote.  

https://www.youtube.com/watch?v=2sLZpzOKLKI


Observe que cada mascote tem uma emoção mais destacada. O Juno sente muito 

medo de trovão. O Lupe, as vezes ficam com raiva e precisa uivar bastante para a 

raiva passar. A Mel é super alegre, adora brincar, mas as vezes fica triste porque 

todo mundo quer apertar suas bochechas. Mas quem manda ela ser tão fofa!   

Aproveite para perguntar para a criança do que ele sente mais medo, raiva, o que 

a deixa mais triste, mais feliz, e quais momentos ela mais sente amor.  

Saiba que é muito importante dialogarmos sobre emoções e sentimentos com as 

nossas crianças. É fundamental que elas se sintam a vontade e aprendam a falar 

com bastante naturalidade sobre o que ela sente e pensa.   

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

A cada semana vocês receberão um videoclipe com uma música do nosso programa 

que deverá ser apresentada para a criança e trará uma emoção como temática. 

Através desse tema, iremos propor ações para reflexão, discussão e acolhimento 

desses sentimentos e ofereceremos propostas de atividades que poderão ser 

realizadas pela família em conjunto, entendendo que serão totalmente adaptáveis 

em relação aos materiais utilizados. Ou seja, vocês também poderão criar outras 

atividades se desejarem. Todas as atividades devem ser feitas na presença de 

pelo menos um adulto tomando o devido cuidado com a segurança da criança. 

Registre os momentos vividos. e compartilhe conosco no espaço do LIV no Google 

Classroom.  

 

Não deixe de estimular a criança a cantar as músicas que serão apresentadas 

na escola ao longo do ano. Acesse os links para encontrar nossas músicas.  

 

3 ANOS  

goo.gl/wKDyJy  

 

4 ANOS 

 goo.gl/8rMUoB   

 

5 ANOS 

 goo.gl/j34JZd 

 

Bom divertimento! 

 

Bom final de semana!!! 

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

