
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 17 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:  Sociedade, Linguagem e Matemática 

 

OBJETIVOS: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Demonstrar 

interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos. 

ATIVIDADE: Vamos apreciar novamente a obra de arte Ação de graças, de Doris Lee. 

A pró vai chamar atenção das crianças para quadriculado do chão. Faça-os perceber as 

duas cores colocadas de maneira intercalada. 

 A pró vai apresentar objetos de cores variadas, por exemplo peças de jogos de montar, 

talheres ou copos descartáveis. Organize diferentes sequências com os objetos para 



que as crianças descubram a lógica, “o segredo” , e continuem a sequência. Explore as 

cores e a ordem dos objetos. A ideia é que as crianças, de maneira lúdica e desafiadora, 

identifiquem uma célula geradora e reproduzam a sequência de forma finita e com 

objetos visuais. 

 Livro Prosinha ficha 8. A pró vai orientar a destacar as figuras, quadrados que estão no 

final do livro. Peça-lhes que descubram o segredo, ou seja, a sequência de cores que 

compõem o desenho, nomeando-as. Considerar desafio “segredo” torna a atividade mais 

lúdica e instigante. Estimule-as a criar com as figuras destacadas uma nova célula e a 

repeti-la em sequência até completar agrade. Primeiramente, sem o uso da cola, com sua 

ajuda, se houver necessidade. Depois, peça que colem as peças. 

 Selecione fotos da sua casa para mostrar a pró na quinta-feira. 

 HORA DO POESIA! Assistir ao Vídeo: A Bela Arabela:  

https://www.youtube.com/watch?v=dGhsSoCz86I 

 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Ontem vimos as cores das tintas não é. 

Agora vamos pintar um RAINBOW. Você sabe o que é isso: 

Um arco íris. Isso mesmo. 

Vamos usas as tintas para decora-lo. 

 

 

 MÚSICA: 

 OBJETIVO 

Identificar instrumentos da Sinfonia dos Animais. 

Apreciar obras de Grandes autores da música mundial. 

 

METODOLOGIA 

O professor apresentará aos educandos os instrumentos usados na Wild 

Symphony, com auxílio de jogo (adivinhe o som) a turma criará familiaridade com 

sons dos instrumentos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dGhsSoCz86I

