
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDE DE NÓS 

QUEM JÁ FOI OU AINDA É CRIANÇA 

QUE ACREDITA OU TEM ESPERANÇA 

QUE FAZ TUDO PARA UM MUNDO MELHOR... 
IVAN LINS. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

DATA: 23 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: Linguagem, Artes e Matemática 

OBJETIVOS: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos. Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para  

desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Contar oralmente objetos, pessoas, 

livros... 

 

 



ATIVIDADE: Escute a poesia que pró vai ler: 

 

TEM MINDINHO E SEU VIZINHO, 

PAI DE TODOS É O GRANDALHÃO, 

FURA BOLO, MATA PIOLHO, 

OS DEDOS DA SUA MÃO. 

 

CINCO DEDINHOS SOMENTE, 

PARA FAZER A CONTINHA: 

SOMAR OS CINCO CABELOS, 

DO AMIGO CEBOLINHA. 

Maurício de Souza 

 

Agora, vamos fazer uma arte bem legal usando as mãos? 

Assista o vídeo de pró Ríviam e vamos lá! Capriche! 

 

Vamos brincar com os nossos dedinhos e ouvir a canção: Dedinhos! (ver link). 

Conte os dedos das suas mãos? Quantos? A pró vai apresentar os numerais e 

juntas irão ordenar. Agora faça o contorno da sua mão com giz cera no 

papel oficio, depois pode desenhar carinhas nos dedinhos. 

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

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Hoje vamos fazer um quadrinho com os macarrões que pintamos. 

Vamos fazer juntas uma casinha. Vamos fazer o passo a passo com a Teacher ok. 
 

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: 

 

- uma bexiga; 

- cinco bolinhas de papel amassado; 

- um pregador; 

- grãos de feijão; 

- papel; 

- caneta, lápis ou hidrocor. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

 Faremos um alongamento no corpo todo como aprendemos nas aulas passadas. 

 

- Aquecimento: 

 Faremos uma brincadeira com música, o professor irá colocar uma música 

enquanto os alunos ficam andando pelo local onde estão fazendo a aula, assim que 

a música parar, todos tem que voltar para frente do computador ou celular. 

 

- Atividades: 

 Vamos encher a bexiga, em seguida vamos fazer o deslocamento das bolinhas de 

papel até um ponto determinado; 

 Faremos cinco círculos no papel, com os números 1, 2, 3, 4 e 5 e utilizando o 

pregador teremos que colocar a quantidade dos feijões dentro dos círculos. 

 


