
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A semana será cheia de atividades alegres e criativas... Vamos 

brincar e aprender para valer! Beijos da Pró Rivi e Equipe Mendel 

Vilas. 

Beijocas! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 31 DE MAIO 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: Matemática e Artes. 

 

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 

ATIVIDADE: Construindo um jogo do Boliche! Você conhece o jogo do boliche?  

Como você brinca com ele? Hoje vamos construir um jogo do boliche e para isso 

vamos precisar de alguns materiais. Vamos ver a orientação do nosso livro Prosinha 

Ficha 34. 

Materiais para fazer o boliche: 

 10 garrafas de plástico vázia 

 10 fichas numeradas 

 Fita adesiva  

 Cola 

 Canetinhas coloridas 

 Papel colorido 

 Jornal 

 Tesoura  

 Tinta guache 

 Pincel 

Após leitura de cada passo da produção do jogo, vamos separar os materiais e fazer 

seguindo as instruções. Como fazer o Jogo: 

1- Um adulto fará fichas numeradas e você colocará nas garrafas seguindo a 

orientação da Pró. 

2-  Preencha as garrafas com papeis coloridos. Pinte as tampinhas com guache. 

3- Amasse várias folhas de jornal ou revista até formar uma bola. Passe fita adesiva 

para ela ficar bem firme. 

4- Agora é só jogar com os colegas! Mas antes precisamos deixar secar. 

Agora, vamos fazer a atividade do jogo do boliche da ficha 36. Você precisa 

descobrir o segredo das cores dos pinos e bolas para pintar corretamente. 

Vamos ver o vídeo das cores: https://www.youtube.com/watch?v=Qoxg3pmM4DI  

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

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qoxg3pmM4DI

