
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 19 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, Artes e Natureza 

 

OBJETIVO: Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas 

sugeridos. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

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

ATIVIDADE: Assistir o Vídeo Mundo Bita Circo! 

https://www.youtube.com/watch?v=qmUQr3zrqXM. 

https://www.youtube.com/watch?v=qmUQr3zrqXM


Conversar sobre o Circo e que seu dia se aproxima. A pró pode fazer uma lista 

dos personagens que encontramos no Circo: Mágico, palhaço, bailarina... Para  a 

criança visualizar as letras e palavras. Vamos fazer um palhacinho bem 

divertido? Veja o vídeo da Pró (ver link). Explorar as partes do rosto do Palhaço. 
 

 

HORA DA POESIA! Que tal você apresentar uma poesia para a Pró? Você pode 

recitar do seu jeitinho a poesia as borboletas que  trabalhamos na segunda-feira 

ou outra poesia ou quadrinha bem pequena escolhida pela família. Recite sua 

poesia, você pode colocar algum adereço ou usar brinquedos, dedoches  colocar 

música (poesia) e dançar com música para tornar o momento ainda  mais belo e 

enriquecedor. 
 

INGLÊS  

Good Morning, 

 

Hoje vamos fazer uma brincadeira. 

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

 

Agora vamos brincar: Vou dizer uma cor e você precisa achar um objeto pela 

casa com essa cor ok. 

 
 

MOMENTO LIV: 

 

Olá família. Tudo bem? 

Esta semana o LIV vem trabalhar a emoção do medo. Eu tenho medo. Você tem? 

Todos nós temos, não é verdade. O medo é uma emoção super importante que 

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


garante a nossa sobrevivência e quando moderado gera prudência. A gente só não 

pode ficar com medo do medo, e deixar ele ficar maior que a gente.  

Portanto, vamos ajudar nossas crianças desde bem pequeninas a lidar com esta 

emoção tão importante, e que pode muito nos auxiliar.  

Primeiro mostre a criança o vídeo sobre a ciranda do medo e a convide para 

cantar e dançar. Segue em anexo o link.  

https://www.youtube.com/watch?v=ENK5z3QKc8U&feature=youtu.be 

 

Segue abaixo a letra para você acompanhar: 
 

“DO QUE É QUE EU TENHO MEDO?  

VEM CÁ QUE EU VOU TE CONTAR  

DE LOBO MAU OU É DE TROVOADA 

 É DO ESCURO OU DE ME ATRASAR  

DO QUE É QUE EU TENHO MEDO? 

 VEM CÁ QUE EU VOU TE CONTAR 

 BICHO-PAPÃO OU DE DORMIR SOZINHO(A) 

 É DE CAIR OU DE ENTRAR NO MAR” 

 

Colocar novamente o vídeo, dessa vez com o objetivo de a criança ouvir com 

atenção, tentando entender a letra da música. Inicie uma conversa com a criança 

sobre o vídeo. Você pode fazer algumas perguntas como:  

O que você achou do vídeo?  

O que você entendeu sobre a música? 

Vocês podem iniciar uma conversa sobre o que te deixava com medo quando você 

era criança e depois perguntar para a criança o que a deixa com medo. 

Se achar oportuno, peça para a criança fazer um desenho sobre a atividade de 

hoje. Deixe a livre para desenhar segundo seu sentimento.  

Se puder, tire uma foto deste desenho e compartilhe com a gente aqui no ícone 

atividade Liv do Google Classroom. Vamos adorar receber.  

 

Forte abraço. 
 

 

Bom final de semana!!! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENK5z3QKc8U&feature=youtu.be

