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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: 21 DE MAIO 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 Natureza. 

 

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

textos.  Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. Dialogar com 

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

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

 

ATIVIDADE: História narrada em vídeo: O gato xadrez (Ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=I58adPnp-oc  Você gostou da história? Qual é o 

https://www.youtube.com/watch?v=I58adPnp-oc


título da história? Quais as cores de gatos que você lembra que apareceram na 

história? E qual a cor que você gostaria de fazer um gato?? A pró vai escrever a 

palavra Gato para explorar as letras da palavra. E agora vamos fazer um gato. A pró 

vai orientar  um adulto para fazer com você a dobradura de um gatinho. Depois 

complete o corpo do gato e decore a cena como quiser. Você sabe algo sobre a vida dos 

gatos? Vamos ouvir a canção dos Saltimbancos A história de uma gata: 

https://www.youtube.com/watch?v=u07Td4VPWgA    

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias. Como estamos?  

Espero que cada um de vocês aprendendo a lidar com este cenário do seu jeito. Depois 

de um ano em isolamento já aprendemos a ajustar algumas rotinas, cada um a seu 

modo, mas estamos longe de viver com a liberdade que tínhamos.  

De qualquer forma, precisamos seguir em frente.  

Falando em diferenças, trouxemos mais uma música do nosso programa para 

dialogarmos com as crianças. Ela fala sobre a floresta, os animais e as diferenças 

entre eles. Através dela, as crianças conseguem pensar nas diferenças existentes 

entre os animais. 

Depois dessa reflexão, fica mais fácil elas conseguirem pensar nas diferenças que 

existem entre nós, humanos. Cada um de nós tem suas habilidades e pontos que 

precisam ser melhorados e não existe ninguém igual a ninguém. É isso que nos torna 

tão especiais.  

Depois de ouvir uma ou duas vezes a música “Samba da Floresta”, conforme segue o 

link do vídeo em anexo, coloque novamente o vídeo, mas, dessa vez, com o objetivo de 

ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da música. E em seguida, faça as 

seguintes perguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=co5mMIvEuCY&feature=youtu.be 

 

Música: samba da floresta.  

“No meio da floresta vivem muitos animais 

Cada um é diferente e não tem nada de mais 

Um é grande, outro é fofinho 

https://www.youtube.com/watch?v=u07Td4VPWgA
https://www.youtube.com/watch?v=co5mMIvEuCY&feature=youtu.be


Um é esperto, outro é valente 
Uns vêm bem devagarinho, outros chegam de repente 
Seja urso ou guaxinim, 
Calango ou passarinho, 
Todos eles chegam junto dos amigos com carinho 
Seja urso ou guaxinim, 
Calango ou passarinho, 
Todos eles chegam junto pra sambar no miudinho” 

 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que tem na floresta?  

Você já esteve em uma floresta? 

Como são os animais? 

De qual animal você gosta mais? 

Você tem medo de algum animal? 

Você tem nojo de algum animal? 

Se você pudesse escolher um animal para 

ser seu amigo, qual seria? 

 

E você? Aproveite e responda a essas perguntas junto com a criança e, se tiver algum 

outro adulto com vocês em casa, deixe que ela tente fazer essas perguntas para ele. 

 

Para expandir em família: 

 

Outra atividade que vai ajudar as crianças a se movimentarem um pouco é fazer 

gestos ou sons para a criança tentar adivinhar de qual animal se trata, como se fosse 

um jogo de mímica. Pense em um animal, não conte para a criança e o imite... Pergunte 

para a criança qual animal ela acha que é. 

 

Compartilhe com a gente alguma dessas atividades! Nós adoramos ver vocês realizando 

nossas propostas!  

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 
 

 

Bom final de semana! 

 

 


