
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – GRUPO 3 

 

DATA: 25 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: Natureza e Linguagem. 

OBJETIVOS: 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.  

ATIVIDADE: Assistir ao vídeo da canção: Eu conheço um jacaré (Ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=un-Vphz5r9k, colocando as mãos nas várias 

partes do corpo à medida que elas forem sendo mencionadas na canção.  

https://www.youtube.com/watch?v=un-Vphz5r9k


 

Eu conheço um jacaré 

Eu conheço um jacaré que gosta de comer 

Esconda o seu nariz 

Senão o jacaré 

Come o seu nariz 

E o dedão do pé 

Eu conheço um jacaré que gosta de comer 

Esconda os seus olhinhos 

Senão o jacaré 

Come os seus olhinhos 

E o dedão do pé 

Eu conheço um jacaré que gosta de comer 

Esconda as suas orelhas 

Senão o jacaré 

Come suas orelhas 

E o dedão do pé 

Eu conheço um jacaré que gosta de comer 

Esconda a sua boca 

Senão o jacaré 

Come a sua boca 

E o dedão do pé 

Da tradição popular. 

 A pró vai cantar a canção várias vezes para que as crianças aprendam a letra e a 

memorizem. A criança pode escolher a parte do corpo que vai ser cantada.  Livro 



Prosinha ficha 13. A pró vai pedir que as crianças que observem a imagem 

representada na ficha de atividade. Orientando-as a dizer quais partes do corpo 

estão representadas no desenho e, depois, as que faltam. As crianças devem a 

completar o desenho das partes que estão faltando. A pró vai conversar sobre o 

animal jacaré e vai mostrar imagens de jacarés, fale sobre o seu habitat, conte que 

ele vive no rio e toma muito sol, que ele não sente frio, entre outras informações. 

 E agora vamos cantar a música: cabeça, ombro, joelho e pé? (VER LINK) 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls. Livro Prosinha ficha 14. A pró vai 

pedir às crianças que observem as imagens representadas na ficha de atividade e que 

identifiquem os desenhos. A cada parte do corpo identificada, peça-lhes que 

localizem cada uma delas no próprio corpo. Ajude-as a perceber que algumas partes 

do corpo não têm par. A pró vai perguntar às crianças que partes do corpo estão 

representadas e quais têm pares. Em seguida, proponha-lhes que escolham uma cor 

diferente para pintar cada um dos pares. Proponha que, observem em si mesmo com 

calma as partes do corpo: os pés têm calcanhar, dedos, sola; o tronco tem costas, 

umbigo, peito; os braços, que também são compostos de partes, têm as mãos, os 

cotovelos, etc. A pró vai levar objetos que usamos aos pares: sapatos, meias, brincos, 

etc. para mostrar as crianças e perceberem o que usamos aos pares. 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 
Hoje vamos preparar um bingo de cores. Para isso, vamos precisar de uma tabela de 

bingo desenhada em um papel branco com 6 partes. Você poderá pintar cada parte de 

uma cor da sua escolha. A teacher irá dizer as cores e você deve marcar a cor dita. 

Quando completar você grita BINGOOOO!!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls

