
 

 

 

“  

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: 09 DE JUNHO DE 2021 – QUARTA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

 

9h05 às 10h00 - Sala do G3A – Prós  Ríviam, Natália. 

10h30 às 11h50- Visitação ao Colégio -Prós Ríviam e Pró Camila. 

 

 



ÁREA DO CONHECIMENTO:  Natureza e Sociedade 

OBJETIVOS: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades  dos objetos. Compartilhar,  com outras crianças, 

situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela. 

ATIVIDADE: Vamos ver o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zelEAF6E3ZM 

As árvores são parte da natureza e são muito importantes para as pessoas e os 

animais. O ar, oxigênio que respiramos vem das árvores, além de algumas serem 

frutíferas, nos darem frutos e servirem de moradia para os animais. Você conhece 

algum animal que vive nas árvores? E você conhece alguma árvore frutífera? Qual? E 

qual a fruta que ela fornece? Vamos assistir ao vídeo Pomar: 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg  

 No livro Prosinha ficha 47. Observe cada parte da planta, árvore. Você conhece as 

partes de uma plantinha? Realize a atividade da ficha.  Observe a imagem. O que falta 

na árvore? Você vai enfeitar a árvore. pode usar elementos da Natureza ou usar a 

criatividade, assim as folhas podem ser naturais ou feitas de papel verde para fazer 

as copas  e a terra pode ser  feita de terra ou areia misturada com cola branca e se 

precisar use também um pouco de água. Mexa a mistura e use um pincel para passar na 

ficha de atividade no espaço da terra, do solo. Caso não tenha terra ou areia, você 

pode usar farinha com um pouco de cola e tinta marrom, misture e pinte. Capriche! 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 

 

MÚSICA 
OBJETIVO 

Identificar os sons do São João. 

Os timbres dos instrumentos do Forro, xaxado e baião. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando recursos de áudio e vídeo, a turma verá e ouvirá sons típicos do mês e da 

festa de São João, dando ênfase aos instrumentos mais usados durante o período. 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/BXbbNjP-j1c 

Vamos ouvir esta obra que mistura os ritmos do São João tocados por uma orquestra. 

https://www.youtube.com/watch?v=zelEAF6E3ZM
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg
https://youtu.be/BXbbNjP-j1c

