
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A semana será cheia de atividades alegres e criativas... Vamos 

brincar e aprender para valer! Beijos da Pró Rivi e Equipe Mendel 

Vilas. 

Beijocas! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 01 DE JUNHO 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 Psicomotricidade. 

OBJETIVOS: Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos, seguindo as orientações, respeitar regras básicas de 

convívio social nas interações e brincadeiras.  

ATIVIDADE: Vamos brincar com o nosso jogo do boliche?  Vamos fazer uma tabela 

para marcação dos seus pontos e do coleguinha. Antes, mostre os pinos com números 

que a pró pedir. E agora organize os pinos seguindo a sequência numérica. A pró vai 

mostrar a ordem e você deve organizar o jogo. A pró vai explicar a brincadeira. Cada 

criança terá sua vez de jogar e deve marcar a pontuação na tabela com a ajuda de um 

adulto: usar tracinhos e numerais para marcação. Faremos três rodadas da 

brincadeira e depois vamos realizar a atividade da ficha 35 do livro Prosinha. 

Observar a pontuação das crianças do livro e marcar a do nosso Grupo usando 

tracinhos. Quem derrubou mais pinos da sua turma? 

Vídeo dos números- Aprenda a contar até 10 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp4XnRSYHy4 (VER LINK). 

 

INGLÊS:  

Good Morning 
Estamos falando sobre os animais, não é? 

Já fizemos uma Sheep, a Duck. 

Hoje vamos fazer um outro animal. Vamos desenhar passo a passo. 

O que será 

 

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: 

 Chocalho (Pode improvisar colocando grãos dentro de um copo com tampa, 

garrafinha ou potinho) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp4XnRSYHy4


- Alongamento: 

 Iremos desenvolver um alongamento por todo o corpo como feito nas aulas 

anteriores. 

 

- Atividades: 

 Exposição dos chocalhos; 

 Brincadeira com a música “ Peixe vivo “; 

 Escravos de Jó. 


