
  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

aventuras e muitos conhecimentos... 
 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 09 DE ABRIL 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 Sociedade. 

 

OBJETIVO: Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos. 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. 

ATIVIDADE: Vamos ouvir a história: A FAMÍLIA DE CADA UM. Conversar 

sobre as famílias que aparecem na história. Conversar que as famílias podem ter 



muita gente ou pouca e que todas as famílias são especiais. E como é a sua 

família? Vamos ver o slide de fotos da família de cada um? A pró vai estimular a 

criança a falar das imagens que aparecem. Quantas pessoas fazem parte de sua 

família? Quantos adultos? Quantas crianças?  Você tem irmãos? Agora desenhe 

a sua família. Para esse desenho precisaremos de círculos cortados na 

quantidade da família para ser o rosto de cada um. 

 Música: Família de Mundo Bita (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

 Que acha de fazer um vídeo brincando com a sombra e mandar para a pró 

mostrar na aula de terça-feira? Você pode pendurar um lençol e colocar uma 

lanterna atrás dele. Usar luz do celular, fazer bichinhos com as mãos ou usar 

brinquedos para ver a sombra deles.  Use a criatividade! 

  

Momento LIV: 
 

A CAIXA DE TOMÁS  

Criado com um ar de ousadia padlet.com 

 

Objeto: habilidade social: animação e relacionamento 

Na última aula nós trabalhamos o sentimento animação. 

Lembre como o Tomás ficou animado na história.  

Lembre de uma atividade que o deixou muito animado.  

O que aconteceu? 

Você estava sozinho? 

O que você estava sentindo? 

Converse com sua família sobre este dia, e ao final, faça um desenho sobre esta 

experiência.  

Depois, que tal pensar em uma atividade bem animada para fazer com sua família. 

Solte sua criatividade.  

Se quiser, compartilhe esta experiência aqui no ícone atividade LIV do Google 

Classroom.  

Segue abaixo o link para o padlet (mural virtual) para que o aluno sorteado da 

semana possa registrar o que gostaria de fazer com o Tomás e também mostrar 

através de foto ou desenho o cantinho preferido da sua casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w


https://padlet.com/LIVMendel/acaixadotomas 

https://padlet.com/LIVMendel/Acaixadotomas 

 

Até a próxima.  

Forte abraço. 

 

 

INGLÊS: 

Good Morning, 

 

Hoje vamos fazer um quebra cabeça.  

Para isso precisaremos de um papel , material de pintar e vamos precisar da 

ajuda de um adulto para cortar. 

Let’s have fun! 

 

Bom final de semana!!! 

  


