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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: 20 DE MAIO 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: Linguagem, Artes e Matemática. 

OBJETIVOS: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. Utilizar materiais variados com possibilidade de 

manipulação... 

ATIVIDADE: Vamos ver a obra de arte O caracol de Matisse? Quais as cores você 

está vendo na obra de arte? Quais as formas? Você consegue ver o caracol? Você 

conhece esse bichinho? Vamos ver o vídeo com a música sobre o Caracol (ver link) 

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

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


Veja um vídeo sobre Matisse – Arte animada (ver link). 

https://www.youtube.com/watch?v=AWksLIAxh7Y 

Atividade do livro Prosinha ficha 53. Que acha de rasgar papéis com as mãos e 

construir sua própria arte? Quais as cores que você vai usar? Faça uma linda colagem, 

assim como Matisse. 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

TEATRO:  

Haikai Ilustrados 

A cada pingo. 

Um mar novo, um rio cheio. 

Um novo lago. 

Olá meus amores! Este Haikai foi escrito por Dayse Sene e dando continuidade ao nosso 

Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje iremos encher ainda mais o rio das nossas 

inspirações para desaguar em uma apresentação de Haikais! 

Através de alguns vídeos com narrações e ilustrações desses haikais, iremos buscar 

inspiração e cada criança poderá escolher um ou até dois haikais para apresentar na 

nossa próxima aula, dia 27 de Maio.  

Para nossa apresentação do dia 27 ficar ainda mais linda vou dar algumas dicas: vale se 

enfeitar, se produzir, se fantasiar, colocar para tocar uma música instrumental 

enquanto apresenta... Fazer movimentações, gestos para tentar memorizar cada 

palavrinha do poeminha... Usem a criatividade e vamos mergulhar nesse grande lago de 

poesia! 

Familiares, segue o link para acessar os haikais ilustrados. Através deles, vocês podem 

ter acesso no youtube a outros haikais narrados, caso queiram ainda escolher algum, 

ensaiar o escolhido ou até mesmo se deliciar com as nossas crianças!  Em anexo, deixo 

alguns haikais escritos. 

 

Beijo grande, Pró Cami 

 

LINK 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX- 3QpwLsGREh_UZq 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWksLIAxh7Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDo28sT-u5cZ-9IQEX-%203QpwLsGREh_UZq

