
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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: 27 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: Sociedade e Linguagem 
 

OBJETIVOS: Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 

brincadeiras. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Dialogar com crianças e 

adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Apropriar-

se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.  

 



ATIVIDADE:   A pró vai conversar com as crianças sobre as profissões que 

conhecem. A pró vai perguntar se sabem qual é a profissão dos familiares delas e 

explique o seu trabalho (nome da profissão, tipo de formação, motivos que o levaram a 

fazer essa escolha, há quanto tempo trabalha nessa área, outros trabalhos que já 

teve).  Vídeo Profissões: https://www.youtube.com/watch?v=pnwCt685Xu0  

Veja os nomes do Grupo e da Pró. Com que letra começa cada nome? A pró dará ênfase 

ao seu nome. 

Peça às crianças que observem a pró rosto. Peça-lhes, em seguida, que digam como 

você é. Descreva-se em relação ao cabelo, formato do rosto, tipo de roupa. Depois, 

posicione-se como modelo e peça às crianças que desenhem você no quadro da ficha de 

atividade. 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 
 

TEATRO:  
Finalizando o nosso Projeto “Nas Asas do Haikai”, hoje é o dia da nossa apresentação, 

do nosso “Festival de Haikais”! 

Oba! Eu também escolhi um haikai e preparei tudinho para apresentar para vocês! 

Estou toda arrumadinha e com meu textinho poético memorizado! E querem saber? 

Não vejo a hora de ver a apresentação de cada um! 

Beijinhos! 

Pró Cami! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnwCt685Xu0

