
 

 

 Crianças,  

Foi muito bom ter vocês pertinho durante o primeiro trimestre, porém é 

hora de descansar e recarregar as energias para os novos desafios e 

aprendizagens que virão no segundo semestre. Brinquem e se divirtam 

bastante no recesso junino!  

 Um beijinho da Pró Ríviam e Equipe Mendel Vilas. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 14 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. 

 

9h05às 10h00 - Sala do G3A – Prós  Ríviam. 

10h30 às 11h50 - VISITAÇÃO AO COLÉGIO – Vista seu traje junino, coloque sua 

máscara, traga os traques de massa e venha curtir o Arraiá na Vila Mendel. 
 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade, Natureza e Artes. 
 

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. Utilizar conceitos básicos 



de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar). 
 

ATIVIDADE: Iniciar com o vídeo ”Quando eu era bebê” (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=2UE02eff9JY  Vamos Cantar a canção repetidas 

vezes com as crianças e brincar fazendo gestos correspondentes a cada fase citada. 

Peça às crianças que pensem nos gestos que podem representar cada fase. Cante 

colocando as palavras dos adesivos no masculino e no feminino, quando houver variação 

de gênero. Mostre às crianças o texto na lousa e  pergunte -lhes se sabem o que está 

escrito ali. Leia para elas e mostre as palavras que se repetem, principalmente os nomes 

correspondentes às fases da vida.  Oriente os alunos a destacar os adesivos que estão 

no final do livro. Depois, ajude as crianças a encontrar o espaço onde devem ser colados. 

Por fim, peça-lhes que façam a colagem das palavras que representam as fases do 

desenvolvimento humano. Você pode entregar uma palavra de cada vez, pedir que achem 

onde ela deve ficar, ao lado da estrofe que fala sobre ela, e, por fim, orientá-las a colar. 

Peça às crianças que observem as figuras da ficha 73 de atividade e pergunte a elas se 

sabem quem são esses personagens (Turma da Mônica) como se chamam e como 

aparecem nas cenas da página. Questione sobre as diferenças entre os quadros e o 

nome das fases representadas. Oriente os alunos a destacar os adesivos que estão no 

final do livro. Peça às crianças que observem os objetos representados e pergunte a 

elas que personagens da ficha usam esses objetos ou gostam deles. 

Oriente-as a descobrir onde deverão colar cada adesivo e, só depois de se certificar de 

que todas fizeram as relações corretas, peça-lhes que fixem as figuras nas molduras da 

ficha de atividade. 

Vídeo Turma da Mônica: https://www.youtube.com/watch?v=aJVtOj5HDzo 

Faça referências a outros seres vivos, como nascem e como se desenvolvem: as aves, as 

plantas, os mamíferos, os insetos, etc. 

Questione sobre a fase anterior à de bebê, de onde viemos. Deixe as crianças se 

expressarem para conhecer o que elas pensam ou sabem sobre o assunto. 

Música: São João Galinha Pintadinha (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=qyjt8MwTog4 . Vamos brincar e pular! Vamos fazer 

uma arte bem bonita da fogueira junina? Precisaremos de palitos ou tiras de papel e 

tinta amarela e vermelha.  O carimbo da mãozinha será o fogo. 

Vamos ensaiar para nossa apresentação Junina? A pró vai colocar a música e vamos 

dançar e falar as falinhas já definidas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UE02eff9JY
https://www.youtube.com/watch?v=aJVtOj5HDzo
https://www.youtube.com/watch?v=qyjt8MwTog4


INGLÊS:  
Good Morning 

 

Essa semana temos nosso teatro de São João não é mesmo: 

Vamos ver quais são as tradições e como falar em inglês. 

Vamos assistir ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=WTCWuNNjeeY 
 

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

