
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 24 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:  Natureza, Linguagem e  Sociedade. 

 

OBJETIVOS: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

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

fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos 

jogos e brincadeiras. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias 

e outros textos.  

 



ATIVIDADE: Assistir ao vídeo da cantiga “O sapo” 

https://www.youtube.com/watch?v=TqhCxj2TMtE 

(VER LINK) para que aprendam e, aos poucos, memorizem a letra.  A pró vai 

apresentar com gestos a canção para que as crianças imitem os seus movimentos.  

Realizar a atividade do livro Prosinha ficha 12, e observar os desenhos na ficha de 

atividade e a nomeá-los. Pergunte-lhes que objetos são usados geralmente na 

cozinha, no quarto e no banheiro. Peça a criança que mostre o que usa para a sua 

higiene pessoal (seus produtos: escova de cabelo, de dentes, shampoo, condicionador, 

etc.). A pró vai ressaltar a importância de lavar todas as partes do corpo, escovar os 

dentes, pentear os cabelos, etc. 

 E agora vamos ver o vídeo da canção “Banho é bom”, de Hélio Ziskind (VER LINK) 

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M. 

Ouça as canções com as crianças e represente-as com gestos. Aproveite para 

explorar o nome de algumas partes do corpo.  

A pró vai fazer uma brincadeira e a criança deve pegar na parte do corpo indicada... 

E agora que tal se olhar no espelho? Pegue um espelho ou se olhe na imagem que 

aparece na tela do tablete, celular ou computador. Como você é? Como é seu rosto? 

Você é grande ou pequena? Agora faça uma careta. Faça um desenho de si mesmo no 

livro ficha 16. 

  

INGLÊS: 
  

Good Morning 

 

Hoje vamos abrir o Workbook na página 20. 

Vamos fazer o exercício 1 seguindo as instruções da Teacher. 

No exercício 2, vamos traçar as linhas por cima dos pontilhados e colorir o desenho 

que preferir. Se quiser, pode colorir todos! 

MÚSICA: 

 

OBJETIVO 

Identificar instrumentos do tema de FROZEN. 

Apreciar obras de Grandes autores da música mundial. 

Jogo dos sons com o instrumentos do tema de FROZEN. 

https://www.youtube.com/watch?v=TqhCxj2TMtE
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M


METODOLOGIA 

 

Apresentação da orquestra Hogwarts executando temas do filme FROZEN, com 

identificação de alguns instrumentos que compõe a peça. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvm2r1igPtM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mvm2r1igPtM

