
 

 

 

“  

Pequenos, 

Estamos muito felizes com as aprendizagens e construções de vocês. 

Cada dia fazem novas descobertas e capricham mais nas atividade. 

Continuem assim, que vocês irão cada dia mais longe... 

Um beijo no coração! 

Pró Ríviam e Equipe Mendel Vilas. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 07 DE JUNHO DE 2021 – SEGUNDA-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, Camila, 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. 

ATIVIDADE: Hoje vamos falar do São João. Você conhece essa festa? Já 

participou? Tem alguma foto ou objeto que lembre a festa para mostrar? O que é esse 

objeto?  Estimular a criança a se expressar oralmente. Agora, veja o slide da pró com 

elementos das festas juninas.  O que você mais gosta das festas juninas? Que acha de 

colar uma roupinha junina no papel e completar com o desenho da figura humana. 

Desenhe cada parte do corpo e decore com bandeirolas a festinha, colando no papel 

uma do lado da outra. 

  Vamos assistir ao vídeo das festas juninas do Bita: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueTMLzcYcu0  

  Vamos cantar e dançar a música cai, cai balão? 

https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E Cante e faça os movimentos  da 

canção. 

Vamos fazer uma arte do balão junino? Você vai decorar o balão fazendo bolinhas 

com o cotonete ou dedinhos. E agora um adulto vai encher cinco balões e colocar os 

números até 5. Você vai dançar e jogar os balões para cima. Quando a música parar 

vai pegar um balão e falar o nome do numeral escrito nele.          

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ueTMLzcYcu0
https://www.youtube.com/watch?v=bpvbBzmQK9E

