
 

 

 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: 15 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, Matemática e Natureza. 

 

OBJETIVOS: Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes 

respeitando essas diferenças. 



ATIVIDADE: Peça às crianças que selecionem com os familiares ou responsáveis 

fotografias ou imagens de revista ou da internet de pessoas em várias fases da vida 

(bebê, criança, jovem, adulto e idoso) e as tragam para a aula. 

Retome com as crianças alguns conteúdos: o desenvolvimento no útero da mãe, o 

nascimento, o direito a um nome, a fase de bebê, a fase de criança, e assim por diante. 

Destaque também a fase da vida em que elas estão, que não são mais bebês como eram 

antes e que logo serão crianças mais velhas e, depois, adolescentes, adultos e idosos. 

Destaque também a fase da vida em que os familiares das crianças estão. Fale sobre a 

fase em que você se encontra. Exponha enfaticamente que as fases de vida ou 

desenvolvimento das pessoas são diferentes e que isso, muitas vezes, determina o que as 

pessoas podem ou conseguem fazer. Dessa forma, diga às crianças que precisamos ajudar 

as pessoas idosas da mesma maneira que ajudamos os bebês, pois há atividades que elas 

não conseguem mais realizar sozinhas e precisam de ajuda. Observe as imagens com as 

crianças e classifique cada uma conforme a fase da vida representada. Peça a cada grupo 

que classifique as imagens que trouxe e as coloque em ordem crescente  o caderno. É 

importante diferenciar, nas imagens de infância, as crianças mais novas das mais velhas. 

Deixe evidentes algumas diferenças que encontrarão nas imagens da ficha de atividade 

.Explique às crianças como será realizada a atividade da ficha 68. Antes de tudo, elas 

precisarão entender a ordem numérica das molduras na página. Pergunte-lhes em qual 

quadro acham que deverão colar a imagem do bebê. Peça-lhes ainda que acompanhem com 

o dedo, indicando cada número, a contagem de 1 a 6.Oriente os alunos a destacar as 

imagens que estão no final do livro. Peça-lhes que as coloquem na ficha de atividade, 

seguindo a ordem/numeração das molduras.  

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

dançar e falar as falinhas já definidas, 

 

INGLÊS:  

Então, hoje vamos começar a confecção das nossas Flags. 

Para isso, utilizaremos papel colorido e palito de madeira ou plástico. 

Pode ser palito de comida japonesa, canudo, ou até mesmo um lápis. 

 

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: 

 Saco de lixo (de preferência grande) 

 Colher 

 Limão 

 Maçã 

 

- Atividades: 

 

 Corrida de Saco: Utilizaremos um saco de lixo e faremos uma corrida de saco, os 

alunos terão que dar uma volta pulando pela casa. 

 Corrida do Limão na colher: Utilizaremos uma colher e um limão e os alunos terão 

que dar voltas pela casa, com a colher na mão ou na boca, sem deixar o limão. 

 Pega Maçã: os alunos terão que pegar a maçã sem utilizar as mãos somente a boca. 

 No final, faremos uma quadrilha. 

 

 


