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  Grupinho 3,  

 

 

Estamos muito felizes  de ter vocês em nossas aulinhas e de perceber que cada 

dia vocês aprendem e crescem mais! Continuem com paixão em aprender. 

 Um beijinho na ponta do nariz da Pró Ríviam e Equipe Mendel. 

 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 18 DE MAIO 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: Matemática 

 

OBJETIVOS: Contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos diversos. 

 

ATIVIDADE: Vamos brincar com legos ou blocos de montar? Assista o vídeo da Pró 

Ríviam: Brincando com Legos e depois siga os comandos da pró para cada brincadeira: 

1- Separe os legos por tamanho (grande, médio, pequeno) 

2- Separe os legos por cor. Quais as cores que você tem? E quantos de cada? 

3-  E agora vamos fazer um arco-íris de legos? Um adulto fará os arcos de acoredo 

com as cores dos seus legos. 

4- Agora vamos montar torres de acordo com os numerais. 



5- Agora faça uma colagem de papéis imitando os legos cortados nas quantidades 

indicadas. 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

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. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- Materiais: 

 NÃO IREMOS PRECISAR DE MATERIAIS 

 

- Alongamento: 

 Iniciaremos a aula com um alongamento simples, como já realizado nas aulas 

anteriores. 

 

- Aquecimento: 

 Três corridas paradas (30 seg cada); 

 Três sequências de saltos parados (30 seg cada). 

 

- Atividades: 

 Iremos realizar um “Funcional Kids“ 

Exercícios voltados para trabalhar a coordenação motora ampla, lateralidade e 

outros aspectos do desenvolvimento infantil. 

 

 


