
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 18 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: Artes, Sociedade e Linguagem. 

OBJETIVOS: Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

Brincadeiras. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Dialogar com 

crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões.  



 ATIVIDADE: A pró vai apresentar imagens de cômodos da casa, explorando 

cada espaço e objetos que normalmente encontramos neles. Depois vai ler para 

as crianças a letra da canção “A nossa casa”  do livro Prosinha ficha 9, de 

Arnaldo Antunes. Ao ler, orientar a passar o dedo pelas letras conforme a pró 

pronuncia as palavras e passa o mouse pelo texto. A pró vai questionar: “Como é 

essa casa?”; “O que tem nela?”; “Quem vem acordar as pessoas que moram 

nela?”; etc. E como é a sua casa? Qual seu cômodo preferido? Desenhe no livro 

seu cantinho preferido da sua casa. 

 Atividade da ficha 10 do livro. Observe as imagens e vamos rever as coisas que 

fazemos  na escola e em casa e marque com um x na atividade.  O que você 

costuma fazer em casa e nas aulinhas online? Deixar a criança se expressar. 

 Portfólio: Brincando e criando com as formas! A pró vai perguntar o nome das 

formas. Oferecer diferentes formas para a criança construir figuras. Pode 

construir o que quiser. 

HORA DO POESIA: Vídeo brincando com as palavras: 

https://www.youtube.com/watch?v=nswsYAEP8LY 

 

  

INGLÊS: 

  

Good Morning 

 

Hoje vamos ouvir uma história sobre as cores!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nswsYAEP8LY

