
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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: 28 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 Sociedade 

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

textos. Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 

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

expressando. 

ATIVIDADE: Vamos assistir ao vídeo da história: Bom dia todas as cores! (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=lzD3jfsfOQ4  Qual o nome da história? Quais 

as cores que o Camaleão mudou? Qual a sua cor preferida? E no final qual a cor que o 

camaleão resolveu ficar? E qual o motivo?  Essa história nos ensina que cada um tem 

seu jeito, sua cor e deve ser do jeitinho que é, e como prefere ser e os outros devem 

respeitar cada um do seu jeito, na sua diferença, pois somos diferentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzD3jfsfOQ4


 E agora que acha de pegar a tesoura, escolher papéis colorido para recortar. Quais 

as cores que você escolheu? Um adulto fará algumas  linhas retas  usando lápis para 

você  tentar recortar do seu jeitinho algumas tiras e vai colar no papel do caderno 

como quiser. 

Música das cores (ver link) https://www.youtube.com/watch?v=_RG-XDQg64U  

 

Momento LIV: 
 

Olá, famílias! Como estamos? Por aqui, estamos todos bem. Na esperança de que logo 

voltaremos a nos ver.  

Nesta semana, o LIV em casa abordará uma emoção chata, que ninguém gosta de 

senti-la, mas considerando que toda emoção tem como finalidade a sobrevivência 

humana, é importante compreendermos ela, aceitá-la e validá-la.  

Estamos falando da tristeza! Por mais que ela não seja desejada, ela também faz 

parte das nossas vidas e aparece em várias situações. 

 A tristeza também faz parte do universo infantil, as crianças também a vivenciam 

por vários motivos. Elas podem ficar tristes quando não conseguem atingir seus 

objetivos ou quando não tem seus desejos atendidos, por exemplo. É importante que 

elas aprendam a identificar essa emoção e nomeá-la, e que os adultos compreendam 

esse momento.  

A música “Valsa da tristeza” fala sobre um momento de tristeza e traz uma reflexão 

importante sobre o ato de chorar. Interromper o choro da criança pode não ser o 

melhor caminho, pois muitas vezes é a forma que ela tem para comunicar uma dor ou 

descontentamento. A música também fala sobre a transformação e vem muito ao 

encontro do que estamos vivenciando nesse período de quarentena. Nós estamos 

lidando com mudanças frequentes e tentando nos adaptar, tentando nos transformar 

também. 

Assim, convidamos vocês para primeiro mostrar o vídeo da música: “Valsa da 

Tristeza”, conforme segue o vídeo em anexo para a criança ouvir, dançar e brincar 

livremente, como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente 

o vídeo, mas dessa vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender 

a letra da música, depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que 

ela assistiu, conforme seguem as orientações abaixo: 

QUANDO A TRISTREZA CHEGAR.  

 

MÚSICA:  VALSA DA TRISTEZA.  
 

“Um dia ele acordou com vontade de chorar 

Prendeu respiração, sentiu peito apertar 

https://www.youtube.com/watch?v=_RG-XDQg64U


Chorar podia não, todos vão lhe provocar 

Queria a alegria para sempre conquistar 

Mas a alegria sozinha não vinha 

Vinha com a prima tristeza a lhe acompanhar 

Cada uma em seu momento 

Cada qual em seu lugar 

E a beleza dessa vida é saber se transformar” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be 
 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Você fica triste? 

O que te deixa triste?  

Quando você fica triste, o que você faz?  

 

Em seguida, se achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a 

música ou sobre um momento que ficou triste. Nem sempre é fácil falar sobre a 

tristeza, até para nós adultos. Então, o desenho pode ser um importante recurso 

terapêutico.  

 

Se quiser e puder, compartilhe conosco no Google Classroom. Vamos adorar receber.  

 

Forte abraço.  

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 
 

 

 

Bom final de semana! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be

