
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vamos com a Pró Rivi e  Equipe Mendel Vilas viajar no mundo do 
conhecimento e aprender de montão! 

 Beijinhos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 24 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:  Linguagem e Matemática 

OBJETIVOS: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Respeitar regras básicas de 

convívio social nas interações e brincadeiras. 

ATIVIDADE: Vamos assistir ao vídeo da canção: Loja do mestre André ( VER LINK) 

https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE. Quais os instrumentos que 

aparecem na canção? Você tem algum instrumento? Que som ele faz? Mostre para a 

gente! Vamos fazer um som forte? E agora um som fraco. No livro Prosinha ficha 49 

observe os instrumentos. Você conhece algum?   

A pró vai apresentar o som que cada instrumento da ficha faz (VER LINK) 

https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo .  

https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE
https://www.youtube.com/watch?v=fwHqfe2i4Eo


Com ajuda observe os nomes dos instrumentos. Eles são feitos de madeira.  Agora 

selecione as cores de giz de cera: azul, vermelho, amarelo e verde. Quantas cores 

você separou?  No livro Prosinha ficha 49, circule os instrumentos nas cores 

indicada. Quantos instrumentos tem na ficha de atividade? Um adulto vai registrar 

ele grande e você deve decorar com pedacinhos de papel coloridos. 

 

Música o som da flauta (ver link) https://www.youtube.com/watch?v=UHRLKInZDec  

E você tem algum instrumento ou algo que possa fazer de conta que é um 

instrumento? Mostre para a pró e colega. 

Música Alfabeto (ver link) https://www.youtube.com/watch?v=sV1JJHSx6jA  

Vamos construir letras usando tirinhas coloridas? A pró vai mostrar e vocês devem 

montar a letrinha e colar no caderno. Depois passe o dedo nas letrinhas. 

 

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

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 
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