
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

 

DATA: 07 DE ABRIL 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: Sociedade, Linguagem e Matemática 

OBJETIVOS: Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Comunicar-se com os 

colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. 

ATIVIDADE: A pró vai apresentar imagens de personagens infantis, comparando as 

características de cada um juntamente com a criança: cor  e tipo de cabelos, cor dos 

olhos, altura, cor da pele. A pró vai fazendo perguntas para que a criança observe as 

diferenças.  E ao final perguntar sobre as características de cada um mais uma vez. 

Solicitar a família que disponibilize lápis de cor nas cores que serão usadas pelas 

crianças para realizar a atividade da ficha 27 e explore o nome das cores com a 

turma. Vamos observar as ilustrações da ficha e atribua, coletivamente, 

características às crianças ilustradas. Faça comentários como: “Olhem o menino mais 



baixo. Ele está usando um short bem curto. O mais alto usa uma bermuda comprida. A 

saia da menina não é nem comprida nem curta.”. A pró dará o primeiro comando, 

pedindo a todos que apontem o que deverão pintar: 

1. Pinte a camiseta do menino mais baixo de verde. 

2. Pinte os sapatos da menina loira de marrom. 

3. Pinte a camiseta do menino alto de vermelho. 

4. Pinte a saia da menina morena de amarelo. 

5. Pinte a bermuda mais comprida de azul. 

6. Pinte o short mais curto de preto. 

 Agora que acham de fazer um desenho no papel do amiguinho, coleguinha? Façam 

uma pintura representando-o. Pode usar lápis de cor ou tinta e pincel, Capriche! 

 Assistir ao vídeo:  A diferença que nos une de Mundo Bita (Ver link). 

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

 Agora, escolha dois bonecos (as) seus e mostre para a pró e coleguinha e fale das 

diferenças e semelhanças de cada um. Qual o nome deles? A pró vai perguntando 

sobre a cor, os cabelos,  o tamanho, dentre outros, estimulando a criança a falar as 

características dos bonecos. 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Ontem nós ouvimos a história da Lagarta que perdeu a cor não foi? 

Hoje vamos fazer uma Lagarta colorida!! Prepare seis bolas de papel branco, seu 

material de colorir e vamos lá. 

 

MÚSICA:  

 

OBJETIVO 

Identificar instrumentos agudos e graves. 

 

 

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


METODOLOGIA 

Através de pequenas audições de peças musicais, as crianças serão levadas a 

distinguir instrumentos agudos e graves, onde inicialmente eram sons finos e grossos. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY 

 

https://youtu.be/9cl2UIV8yKY

