
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 08 DE ABRIL 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, Artes e Matemática. 

OBJETIVOS: Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Dialogar com crianças 

e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras.  

ATIVIDADE:  Oba, hoje vamos ter uma aulinha de higiene bucal. Vamos ver um slide 

que a Pró preparou sobre a higiene dos dentes? Após imagens, conversar sobre os 

cuidados com os dentes e os produtos que usamos para a higiene bucal. Vamos ver um 

vídeo: Escove os dentes ( ver link) https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg 

https://www.youtube.com/watch?v=v7pxOOZq0Cg


    E agora vamos escovar os dentes? A pró vai demonstrar e as crianças devem 

escovar os dentes usando um dinossauro (BRINQUEDO). As crianças devem  ter em 

mãos um copo descartável para cuspir a pasta, escova e pasta de dentes. A pós a 

escovação vamos fazer uma colagem de dentinhos numa boca grande. A família deve 

recortar no papel vermelho a boca e colar fundo rosa e recortar  previamente papéis 

retangulares brancos para a criança colar os dentes na boca feita de papel. 

 

    A pró vai levar um saco com bolas para contagem. Quantas? Quais as cores e formato da 

bola? As crianças irão ajudar na contagem e a pró vai mostrar o número correspondente. E 

vocês quantas bolas separaram para arte de hoje? Contar e a pró vai mostrar o número. 

Vamos fazer uma pintura bem legal com bolinhas, papel ofício, tintas coloridas e uma caixa 

plástica? Vejam o vídeo da Pró Ríviam: Pintura com bolinhas ( ver link). E agora é a sua vez! 

Faça fotos do momento e poste no Classroom. 

    E agora a pró vai mostrar a fichinha do nome de cada um e vocês terão que descobrir 

quem é o dono. Você sabe qual a letra inicial do nome que a pró mostrou? Depois fale o 

nome  de cada letrinha do seu nome e do amigo. 

 

INGLÊS: 

Good Morning 

 

Hoje vamos ver uma história dos nossos amigos Mike , Polly, Leo e Gina. 

Vamos ver o que acontecerá com a Gina. Depois, vamos preparar um cartão bem 

bonito e colorido. 
 

 

 


