
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 26 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: Amanhã, 27 de março é o dia do Circo. Para comemorar  esse dia tão 

alegre e especial, a pró vai contar hoje a história com o livro Virtual: Tem bicho no 

Circo.  Após a história, conversar sobre os animais e tudo que apareceu na história. 

Perguntar: Você já foi ao circo? O que você mais gosta no circo? Faça um desenho no 

caderno de desenho com hidrocor, giz cera e lápis de cor de algo que você mais 

gostou de ver na história Tem bicho no circo. 



Assistir ao vídeo Pocoyo Formas. (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c.  

Realizar a atividade da ficha 72. Reproduza em tamanho grande as figuras 

geométricas propostas na atividade para retomar com as crianças o nome dessas 

figuras, comparar os tamanhos (menor e maior), observar as cores, o que é diferente 

e semelhante e propor a montagem do boneco, palhacinho. A pró vai orientar a 

destacar as figuras que estão no final do livro. Peça a eles que pensem, sozinhos, na 

sua ficha, uma maneira de compor um boneco. Explique que eles podem seguir o 

modelo ou utilizar as peças a mais para montar um boneco diferente. Somente depois 

de organizarem as peças sobre as mesas as crianças devem colá-las formando o 

boneco. Nessa etapa, elas precisarão da sua ajuda, mas deixe que escolham o que e 

onde querem colar. Um adulto somente as auxiliará no procedimento. 

 

INGLÊS:  

Good Morning, 

 

Hoje vamos utilizar massinha. Vamos ver um vídeo bem legal com figuras de 

massinhas e vamos fazer as nossas figuras. 

Vamos nos divertir!! 

 

MOMENTO LIV: 

 

Olá família. Como vocês estão? 

 

Mais uma semana em casa, né? Provavelmente vocês tiveram alguns momentos muito 

agradáveis juntos, mas também podem ter tido períodos difíceis. Não tem certo e 

nem errado, cada família é de um jeito, cada pessoa dentro de uma família tem um 

jeito, são muitos jeitos juntos; às vezes dá certo, às vezes fica um pouco complicado, 

mas vamos nos ajustando.  

Para começar mais uma semana do LIV em Casa, convidamos vocês, primeiro, a 

mostrar o vídeo da música Maracatu das Diferenças para a criança, a fim de que ela 

possa ouvir, dançar e brincar livremente, como desejar. Segue em anexo o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nzKQ3B9gliU&feature=youtu.be 

 

Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o 

objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música. Depois 

disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo.  

https://www.youtube.com/watch?v=KlVflfqgy6c
https://www.youtube.com/watch?v=nzKQ3B9gliU&feature=youtu.be


Você pode fazer algumas perguntas como:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música?  

Você acha que você é igual ou diferente das outras pessoas? 

 Você já se sentiu diferente em algum momento? 

Após essa escuta, gostaríamos de sugerir duas sugestões de atividades: 

Cada um dos participantes deve desenhar, na seguinte ordem, numa folha de papel: 

Primeiro um círculo.  

Depois dois olhos dentro dele. 

Depois um nariz. 

 Depois uma boca. Depois desenhar o cabelo.  

E, por fim, duas orelhas. 

 

Essas orientações deverão ser dadas uma de cada vez, dando um tempo para a 

confecção. Após todos os desenhos feitos, que tal repararmos nas diferenças e 

semelhanças de cada produção?  

Quando pensamos em um rosto, será que todo mundo pensa no mesmo tipo de rosto? 

Cada um dos participantes deve desenhar, na seguinte ordem, numa folha de papel.  

Depois dessa primeira brincadeira, peguem um espelho e deixem que a criança se 

observe nele, oriente que faça expressões diferentes (como sorrir, como se 

estivesse com medo, como se estivesse triste, etc). Os adultos também devem 

participar fazendo o mesmo. Se o espelho for grande, façam juntos; se for pequeno, 

cada um faz o seu momento de observação. Quando todo mundo já tiver brincado, 

pensem juntos nas diferenças e semelhanças das pessoas que participaram da 

atividade. Conversem sobre se a maneira que a gente expressa algumas emoções são 

parecidas ou são diferentes, também podendo explorar quais são os momentos que 

costumamos sentir cada uma dessas emoções representadas no espelho.  

Bom divertimento a todos.  

 

 

Bom final de semana!!! 

 

  


