
 

 

 

“  

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: 08 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: Linguagem e Natureza. 

OBJETIVOS: Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar o 

contato com diferentes Gêneros textuais.  Observar, relatar e descrever incidentes 

do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva, etc.). Explorar e descrever 

semelhanças e diferenças entre as características e propriedades  dos objetos.  

 ATIVIDADE: Iniciar com a música Amizade (ver link)  

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU Na escola fazemos amigos! O que 

você gosta de fazer com o amigo(a)?  A pró vai ler o poema Amizade. Vamos observar 

a ficha do nome do amigo do Grupo? Com massinha, tente fazer a inicial do nome do 

amigo. Um adulto vai escrever o nome do amigo(a) na ficha 26 do livro e você vai 

contornar cada letra usando lápis de cor.  Tente falar o nome de cada letra do nome 

do amigo. 

Vamos assistir ao vídeo: A sombra dos animais: 

https://www.youtube.com/watch?v=aKuMvQUUO2UO.Tente descobrir qual é o 

animal! 

Agora observe o vídeo das Brincadeiras com sombras (ver link)  

https://www.youtube.com/watch?v=zyZPYmwf-M0.  Depois observe o movimento 

que cada criança está fazendo e tente imitar. Vamos procurar a sombra de cada 

criança na ficha 28 do livro prosinha e ligar corretamente? 

Brinque com sombras com a família e faça um vídeo e mande para a gente a pró passar 

na aulinha de sexta-feira. Sugestões de brincadeiras com sombras: 

1. Gestos e movimentos imitando animais, como borboletas e jacarés, são uma ótima 

pedida! 

2. Uma proposta é se movimentar, mostrando como a sombra se mexe junto ao corpo. 

3. Desafios envolvendo percepção do espaço são bem vindos: fazer uma sombra de 

monstro, que pode aumentar e diminuir conforme a movimentação da criança, traz 

vários resultados conforme a posição do sol ou o método utilizado (como uma lanterna 

ou flash do celular). 

4. Um teatro de sombras, com peças feitas de papel, tem alto potencial lúdico. 

  

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dr4gittIyaU
https://www.youtube.com/watch?v=aKuMvQUUO2UO
https://www.youtube.com/watch?v=zyZPYmwf-M0


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: 

 Uma toalha de banho. 

 

- Atividades: 

Iremos desenvolver uma aula de alongamentos e posições de yoga. 


