
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 16 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: Sociedade, Linguagem e Matemática 

 

OBJETIVOS: Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras. Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-

los e fazendo-se compreender. Dialogar com crianças e adultos, expressando 

seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

ATIVIDADE: A pró vai conversar como se chama o lugar onde moram e o lugar 

onde estudam. Conversem sobre os dois espaços.  Abordar a ideia de que a 

moradia é um espaço privado e a escola, um espaço público. Permita às crianças 

que falem sobre a casa delas: de que cômodo gostam, quem mora com elas, se há 



quarto, cozinha, onde dormem, comem, brincam, etc.  Explique às crianças o que 

é uma obra de arte.  

No livro Prosinha parte 1 ficha 7, observar a reprodução da obra de arte Ação 

de graças (Thanksgiving), de Doris Lee.  A pró vai questionar sobre o que veem, 

se é um espaço em uma casa ou em uma escola, que espaço é esse. Pergunte sobre 

a cozinha de suas moradias: “Como é? ”; “O que há nela?”; “Quem cozinha?”; “Que 

refeições são feitas nela?”. 

A pró vai explorar as diversas possibilidades de conteúdo: cores, formas, 

quantidade, paisagem, modo de vida, tipos de vestimentas, noções de passado e 

de presente, animais, cômodos de uma moradias, bem como as figuras 

geométricas que aparecem na obra: chão quadriculado (que lembra o quadrado), 

pratos e relógio circulares (que lembram o círculo) e porta retangular (que 

lembra o retângulo). Explorar, fazendo questionamentos: Onde as pessoas 

estão?”; “Quantas pessoas há na cozinha?”; “Quantos homens e quantas 

mulheres?”; “O que eles estão fazendo?”; “Será que eles estão preparando uma 

refeição comum do dia a dia ou uma refeição festiva?”; “Há animais na cena? 

Quais?”; “Que cores compõem a obra ?” 

 Assistir o vídeo Nossa Casa: https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo. 

E agora que acha de fazer uma pintura com tinta e pincel da sua casa? Como é 

sua casa? Faça o desenho e apresente-a para a Pró.  
 

INGLÊS:  

 

Good Morning 

 

Hoje, vamos brincar com as tintas. 

Vamos ver que cores formam se misturarmos algumas? 

Prepare as tintas : Vermelha, amarela, azul e branca 

Pratinho ou qualquer potinho plástico e palito de picolé. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo


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; 

- 5 bolas de meias; 

- 5 colheres de sopa; 

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

- hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento 

 

- Aquecimento: 
 

 Corrida parada no lugar (30`) 

 Pulinhos no lugar (30`) 
 

- Atividades: 
 

 Colocaremos as colheres uma do lado da outra em cima da mesa ou de alguma 

superfície mais alta e teremos que fazer o transporte das bolinhas de meia, 

sem deixar cair, passando por todas as meias; 

 Usando uma folha de papel, teremos que levar uma bolinha de cada vez até o 

balde, sem deixar a bolinha cair; 

 Numa folha de papel, faremos três círculos com os números 1, 2 e 3 escritos 

neles. Iremos picotar uma outra folha em vários pedacinhos e teremos que, 

usando a força da inspiração pela boca, colocar os pedacinhos de papel 

dentro dos círculos respeitando a suas quantidades. 

 

 

 

 

 


