
 

 

 

“  

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: 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, Natureza e Matemática 

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

contato com diferentes Gêneros textuais. 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:   Brincadeira com sombras! Vamos assistir ao vídeo que você preparou 

para o Grupinho da brincadeira com Sombras?  A pró vai compartilhar o vídeo  das 

crianças com a turma.  

Qual a sua receita preferida?  Vamos preparar uma receita! Que acha de prepararmos 

uma receita de Vitamina Poderosa?  Vamos ler a receita do livro Prosinha ficha 19. 

Vamos precisar de:  

3 copos de leite gelado 

3 colheres de aveia 

2 bananas  

6 morangos ou outra fruta da preferência 

3 colheres de mel 

 Como fazer: 

1- Bata os ingredientes no liquidificador. 

2- Depois, coloque a vitamina Poderosa pronta nos copos. 

3-  Delicie-se! 

Agora separe todos os ingredientes na mesa. Assista o vídeo da Pró fazendo a receita 

e prepare a sua vitamina junto com a pró. Conte cada ingrediente e coloque no 

liquidificador seguindo as orientações e comandos da Pró. 

Agora podemos beber a vitamina. Que delícia! 

Vamos destacar as figuras que estão no final do livro da ficha 76. A pró vai contar a 

história: “ Vovó e Vovô” do livro e você deve colar nos quadros a imagem, a cena 

correspondente. Preste bastante atenção! Depois vamos conversar sobre a história. 

Qual o título?  O que a vovó gosta? E vovô?  E o neto? E qual o animal que aparece na 

história? 

 



MOMENTO LIV: 

Como estão todos vocês? Por aqui estamos todos bem.  

Essa semana trabalharemos o pedido de desculpas.  

Para tanto trazemos o Xote das desculpas. Ele fala que sempre erramos, mas ao 

mesmo tempo aprendemos com nossos erros e mais do que simplesmente pedir 

desculpas, é importante entender o que fez para tentar não repetir a mesma ação 

posteriormente. Aos poucos, a criança vai entendendo o porquê de pedirmos desculpas 

e que existem várias formas de nos desculparmos.  

Uma brincadeira que podemos propor é um pedido de desculpas do robozinho e o 

pedido de desculpas do coração. Do robozinho seria somente quando há uma repetição 

da palavra e do coração quando realmente há um arrependimento e entendimento da 

ação que teve.  

Apresente essas “desculpas” para a criança e quando ocorrer alguma situação em que 

ela usar a palavra desculpas, pergunte qual a desculpa ela está utilizando...  

Como de costume, coloque o vídeo da música: “Xote das desculpas” para a criança 

ouvir, dançar e brincar livremente, como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas 

vezes, coloque novamente o vídeo, mas dessa vez com o objetivo de ouvir com mais 

atenção, tentando entender a letra da música, depois disso, inicie uma conversa com a 

criança sobre o vídeo que ela assistiu, conforme seguem as orientações abaixo:  

 

PEDIR DESCULPAS É UM ATO DE CORAGEM 

 

 

MÚSICA: XOTE DAS DESCULPAS 

 

Nessa vida a gente sempre erra um pouco 

E também acerta um pouco 

E vamos seguindo assim 

Se um dia aprendo  

No outro dia eu ensino  

Eu divido esses momentos  

Com quem está perto de mim  

Só com quem está pertinho de mim (4x)  

Se quem errou fui eu 

Escrevo de coração uma mensagem  

Para aquele amigo meu 

Pois pedir desculpas 

É um ato de coragem 



https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que você sente quando faz alguma coisa que não agrada alguém? 

Você gostaria de pedir desculpas para alguém? 

Você acha que alguém tem que pedir desculpas para você? 

 

Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando. Se 

achar oportuno, convide a criança para fazer um desenho sobre a música e 

compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

 

Para expandir em família: 

 

Pedir desculpas é um ato de coragem! 

Se a criança, enquanto vocês conversavam, disser que gostaria de pedir desculpas para 

alguém, você pode propor para ela fazer um registro em forma de desenho ou como 

uma mensagem. Se ela quiser escrever algo, você pode ajudar escrevendo para ela. 

Vocês podem tentar entregar para essa pessoa e se não puder ser agora, guarde o 

desenho para o momento que for possível ou vocês podem tentar fazer isso 

virtualmente, enviando por e-mail, por exemplo. 

 

Se puder, compartilhe esta experiência aqui no Google Classroom.  

 

Forte abraço.  

 

 

English time: Ver sala do classroom 

 

 

 

 

BOM FINAL DE SEMANA! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXK6r2r33B0&feature=youtu.be

