
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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: 25 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 e Natureza 

 
OBJETIVOS: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. Manusear diferentes instrumentos e suportes 

de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 
 

ATIVIDADE: Na sua casa tem pedras? Quais as cores das pedras? Como é a textura? 

Caso tenha, traga para mostrar a Pró e coleguinha. Vamos fazer bonecos de pedras?  

Para fazer um boneco de pedra podemos usar pedrinhas ou bolinhas feitas de 

massinha.  Agora, conte quantas bolinhas  ou pedras você precisou para fazer seu 

boneco. No livro Prosinha  ficha 43 da atividade observe os bonecos de pedra. Conte 

com as crianças a quantidade de pedras que compõem cada um dos bonecos e a pró vai 



demonstrar como preencher atividade fazendo risquinhos ou colando palitos os 

quadros abaixo de cada figura para representar a quantidade. Disponibilize sobre as 

mesas lápis e palitos de madeira, que poderão ser os de dente (sem as pontas) ou de 

fósforo cortados ao meio. Elas podem ainda usar lápis para fazer os risquinhos 

representando cada quantidade. Por fim, oriente as crianças a completar a atividade. 

Proponha-lhes que contem sozinhas as pedras que compõem cada boneco e que 

representem, no quadro reservado, por meio de traços ou da colagem de palitos cada 

uma das quantidades. 
 

Vídeo  dos números https://www.youtube.com/watch?v=O6uhssemxeg (VER LINK). 
 
English time: 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: 

 Garrafa (água, leite, suco ou de qualquer outro tipo de produto); 

 Grãos (feijão, arroz, milho); 

 Fita adesiva (durex, esparadrapo ou qualquer tipo de fita adesiva); 

 Papel. 

 

- Atividades: 

 Iremos iniciar a aula construindo um chocalho que servirá de instrumento para 

a aula do dia 01/06; 

 

Posteriormente iremos realizar alguns exercícios já realizados em aulas anteriores. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6uhssemxeg

