
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vamos com a Pró Rivi e  Equipe Mendel Vilas  mergulhar num mundo de 

aventuras e muitos conhecimentos... 

 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 05 DE Abril DE 2021 – SEGUNDA-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, Camila, Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  Sociedade, Natureza 

OBJETIVOS: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Respeitar regras básicas de 

convívio social nas interações e brincadeiras. 

ATIVIDADE: Vamos brincar de “Janela, janelinha”.  Escutar a canção e brincar  

(ver link). https://www.youtube.com/watch?v=dq3DNzMVugU  

https://www.youtube.com/watch?v=dq3DNzMVugU


Ao recitar ou cantar a parlenda, aponte para os olhos (janela e janelinha), para a 

boca (porta) e para o nariz (campainha). 

A pró vai mostrar às crianças a imagem da ficha 15 de atividade do livro Prosinha e 

pergunte-lhes o que está faltando. Orientar os alunos a destacar os adesivos que 

estão no final do livro. Peça-lhes que disponham as figuras destacadas sobre a 

imagem e somente as colem depois de arranjá-las corretamente. 

4. Conversem sobre as funções dos órgãos mencionados na canção: boca para falar e 

comer; nariz para cheirar e respirar; olhos para ver, enxergar, olhar. 

Depois, contem quantos olhos, narizes, orelhas, bocas, mãos, dedos, etc. tem o corpo 

humano. Brinque com as crianças dizendo que vai pensar em uma parte do corpo e dar 

pistas para que adivinhem de que parte se trata. Use noções espaciais para trabalhar 

esse aspecto com as crianças: “ A parte do corpo em que eu pensei está mais para 

cima, mais embaixo...”. 

 

Livro Prosinha ficha 16. Antes da atividade, solicitar a mamãe previamente que 

prenda com durex um espelho dentro de uma caixa, espécie de caixa surpresa. E que 

ao comando da pró entregar a caixa para as crianças abrirem. A pró vai perguntar o 

que estão vendo na caixa?  Falar que cada um é único e especial e que estão vendo a 

própria imagem no espelho. Propor pintar de batom (sozinho) o nariz se olhando na 

tela ou espelho. Depois  a pró vai solicitar que cada um se desenhe livremente na 

ficha da atividade 16. 

 

Mande para a pró fotos digitais sua e da sua família até quarta-feira. Vamos 

organizar um power point com as fotos para mostrar na aula.    

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

 

INGLÊS:  

Good Morning! 

Hoje vamos jogar Bingo de cores. Isso mesmo!  

Com a ajuda de um adulto vamos fazer uma tabela com 6 espaços. 

Agora podem escolher 6 cores e pintar cada espaço com uma cor diferente.  

A teacher vai dizer as cores e se você tiver aí pode marcar com um X . 

TEATRO: Ver aula no Classroom 


