
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos com a Pró Rivi e com a Equipe Mendel Vilas descobrir um 
mundo de conhecimentos com muitas aventuras e brincadeiras... 

 Beijinhos no coração! 
 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 15 DE MARÇO DE 2021 – SEGUNDA-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, Camila, Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem, Artes e Psicomotricidade. 

 

OBJETIVOS: Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Utilizar diferentes fontes 

sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

 

ATIVIDADE: Apresentar o vídeo da poesia Borboletas de Vinícius de Moraes 

https://www.youtube.com/watch?v=a-UV7CDqma4. Conversar que estamos no 

mês da poesia e que durante a semana vamos escutar várias poesias. 

Conversar sobre as borboletas que aparecem na poesia e perguntar: Quais 

https://www.youtube.com/watch?v=a-UV7CDqma4


cores aparecem na poesia? Quantas cores?  Apresentar o número 

correspondente. Qual a sua favorita?   Brincar de fazer movimentos, 

imitando as borboletas da poesia. Vamos fazer uma borboleta espelhada de 

muitas cores? A criança deve colocar pingos  de tinta com pincel no papel ( 

em apenas um lado do pape). Fechar e passar a mão no papel, quando abrir se 

tornará uma linda borboleta. 

  

Atividade de Psicomotricidade: Para essa atividade vamos precisar de 

macarrão cru e um escorredor de macarrão. A criança deve colocar um a um 

macarrão cru no escorredor que deve está virado para baixo. Depois  fazer 

contagem de quantos colocou no escorredor. 

Poste as fotos e vídeos das atividades... A pró vai amar!!! 
 

  

INGLÊS:  

 

Good Morning! 

How are you today?  

Vamos falar sobre as cores? 

 

Primeiro, vamos assistir ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

 

Agora vamos saber as cores preferidas dos nossos amigos Mike, Gina, Poly and 

Leo. 

 

E você, what´s your favorite color? 

 

TEATRO: 

 

Estátua Divertida- Palhaçariar 

 

Olá meus palhacinhos e palhacinhas! 

Hoje no nosso encontrinho teatral, seguiremos com as nossas inspirações 

circenses e vamos experimentar nos movimentar de forma palhaçal hhahaha 

OBA!!  Ah! Vocês já escolheram o nome do seu palhacinho, da sua palhacinha? 

Hoje vamos querer saber!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY


Quem tiver nariz de palhaço de plástico, já deixa separadinho ai do lado. Quem 

não tiver, que tal pedir para um adulto um batom vermelho ou uma tinta própria 

para pintar rosto? 

Hoje faremos uma brincadeira chamada Estátua Divertida! Vamos 

PALHAÇARIAR! 

 

“Vira, Vira, Vira 

Vira, Vira, Vira 

Palhaçaria 

Virou”! 

 

Um beijo nos seus narizes de palhaço! |Para quem quiser continuar nesta energia 

palhaçal após a aula, coloca ou pinta o nariz de palhaço e movimenta o corpo mais 

um pouquinho ao som do Mundo Bita! (ver vídeo) 

 

“Espalhaça” para todo mundo que os nossos palhaços e as nossas palhaças estão 

“nascendo”, estão chegando! 

 

Mundo Bita  

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8 
 

AMANHÃ, PRECISAREMOS DE ALGUNS MATERIAIS PARA A AULA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA COM O PROFESSOR DANIEL. DEIXE SEPARADINHO 

PARA QUE A GENTE POSSA SE DIVERTIR BASTANTE MEXENDO O 

ESQUELETO. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

- balde; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

- folhas de papel (ofício, caderno ou jornal); 

- hidrocor. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaUxZtCLoa8

