
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 05 DE JUNHO 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 Natureza. 

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: A pró vai contar a história com o livrinho:  A sementinha de Caju. Qual o 

nome da história? Qual o sonho da sementinha?   Qual o animal é o médico da 

sementinha? E o que aconteceu no final com a Sementinha?  

Agora, no livro Prosinha ficha 41 vamos fazer uma obra de arte usando folhas de 

árvores naturais ou feitas de papel e vamos precisar também de tinta e pincel. 

Quantas folhas você tem? Elas são do mesmo tamanho? Capriche! 

Momento LIV: 

Oi, famílias! Esperamos que estejam todos bem!  

Essa semana, o LIV em Casa irá explorar a contação de histórias.  

Sabemos como as histórias mexem com o imaginário infantil e estimulam a curiosidade 

das crianças, além de favorecer na aquisição de novas palavras, ampliando seu 

repertório. Sabemos que muitas famílias já têm o hábito de contar histórias para as 

crianças em casa, e isso é ótimo! Mas trouxemos uma proposta de contar histórias de 

uma forma diferente! 

 

A ideia é reunir todo mundo que estiver com você em casa para criar uma história 

coletiva. Um adulto iniciará a história e a criança poderá escolher palavras ou mostrar 

objetos diferentes, e o adulto terá que incluir a palavra ou o objeto que foi mostrado 

de alguma forma na história. Se tiver mais pessoas participando, vocês podem alternar 

na contação da história ou ajudar mostrando também os objetos ou escolhendo 

palavras. Vocês podem selecionar previamente alguns objetos e deixar perto da 

criança e assim ela vai escolhendo conforme a história for desenvolvida. Dessa forma, 

ela irá participar da história que está sendo construída, colaborando com elementos 

que irão nortear a história. 

 

Se puder, compartilhe esta experiência aqui no Google Classroom. Adoramos receber.  

 

 

 

 

 



Inglês: 
Good Morning 

 

Hoje vamos brincar de massinha. Então prepare massinhas de cores diversas e sua 

criatividade. 

Vamos juntos fazer animais de massinha. Podemos fazer algum que gostamos, ou criar 

animais novos! 

Lets have fun! 

 

 

Bom final de semana! 

 

 


