
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vamos com a Pró Rivi e  Equipe Mendel Vilas  mergulhar num mundo de 
aventuras e muitos conhecimentos... 

 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

 

DATA: 06 DE ABRIL 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 e Artes 

OBJETIVOS: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 

desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Manusear diferentes instrumentos e 

suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

ATIVIDADE: Vamos assistir o vídeo com o alfabeto e os nomes dos personagens? 

(ver link). https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI. Qual o personagem 

que tem a letra do seu nome? E qual o seu personagem preferido? Você sabe a letra 

inicial do nome dele? Vamos brincar de desenhos na bandeja com tinta? Agora é sua 

vez de fazer sua inicial do nome, outras letras do nome e desenhos com o dedinho na 



bandeja com tinta (da cor escolhida). Você vai precisar de uma bandeja, tinta, 

rolinho ou pincel, da ficha com a sua inicial grande e de uma ficha com o seu nome 

para observar as letras e tentar grafar com o dedo, em seguida coloque o papel em 

cima do desenho e passe a mão e como mágica, fará a impressão! Que acha de agora 

fazer a inicial do seu nome bem grande no papel e decorar como quiser: papel picado, 

bolinhas de algodão, etc. 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Hoje vamos ouvir a história da Lagarta que perdeu a cor. 

 

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: 

- Não será necessário o uso de materiais. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Alongamento:  

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

 

- Atividades: 

 Iremos realizar um “Funcional Kids“. 

Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e 

outros aspectos do desenvolvimento infantil. 

 

 

 


