
 

 

 

“  

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: 10 DE JUNHO DE 2021 – QUINTA-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 Professor Roberto. 

 

 

 



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: No Vídeo Animais do Jardim (link) 

https://www.youtube.com/watch?v=jrgAWlYotPo vamos aprender sobre os animais 

que vivem nos jardins! Observe o corpo de cada um e fique atento as curiosidades 

sobre eles. 

 Acompanhe a leitura que a pró fará do Poema FORMIGA. Passe o dedinho no texto. 

Você sabe que letra começa a palavra formiga?  Faça a letrinha com tiras de papel no 

caderno. Observe o labirinto da ficha 51 do livro. Vamos ajudar a formiga a pegar a 

folhinha?  Tente encontrar primeiro com o dedinho e depois use o lápis ou giz de cera. 

 Agora a pró fará a leitura da canção: “Carnaval no jardim” e você deve acompanhar 

passando o dedinho no texto. Música Carnaval no Jardim (ver link) 

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

Depois, responda: Você já participou de uma festa de carnaval? Como foi? Quais os 

bichinhos aprecem no texto? E tem alguma flor? Qual?  Que acha de fazer um 

desenho sobre o texto na ficha 52 com varias cores e muita alegria. 

Agora, assista ao vídeo Carnaval do Bita (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=siVfbM-jicg 

 

INGLÊS: Ver aula do Classroom. 
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(10/06/2021)  

TEATRO 

 

 

ENSAIO Grupão Junino 
 

“Ara Sô” que é tempo “bão”... É tempo de São João! 

Na semana que vem faremos uma Apresentação Teatral Junina aqui pelo 

Meet! E cada turminha terá o seu momento, a sua intervenção neste 

teatrinho virtual!  

Hoje no nosso encontro on-line, conversaremos mais sobre este dia e 

ensaiaremos a nossa participação! 

Alavantú! 

Um cheiro, Pró Cami! 

 

 


