
 

 

 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: 16 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. 

 

10h00 às 11h10 - Sala do G3A – Prós  Ríviam, Natália. 

11h10 às 12h00- Sequência Didática. 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem, Natureza e Sociedade 
 

OBJETIVOS: Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. Dialogar com crianças e adultos, expressando. 

 

 



ATIVIDADE: Música: Já sabe!  

https://www.youtube.com/watch?v=tP77Ee9PfTI Converse com as crianças sobre o 

fato de aprendermos coisas novas a cada dia e também conforme crescemos. Explique 

que um bebê recém-nascido tem muito o que aprender e que crianças como as da turma 

(3 a 4 anos) também, mas já sabem muitas coisas que os bebês ainda não sabem. Peça às 

crianças que digam o que já sabem fazer. Refira-se à canção. “Já sabem ouvir histórias? 

”; “Tomar banho? ”. Questione ainda: “O que mais vocês sabem fazer?”. Aceite todas as 

respostas e instigue-as a dar outras: desenhar, pintar, reconhecer a letra do nome, 

tomar banho, escovar os dentes, etc. Converse sobre o que elas ainda não sabem, mas 

querem aprender. Exemplifique: ler, escrever, amarrar o cadarço dos sapatos, pular 

corda, andar de bicicleta ou, ainda, atividades da vida adulta, como trabalhar, dirigir, ler 

livros grandes e inteiros, cozinhar, etc. 

No livro ficha 70 leia o trecho da canção acompanhando com o dedo as palavras que for 

pronunciando e peça às crianças que atentem ao seu gesto. Depois, peça-lhes que 

desenhem algo que já sabem fazer. Pergunte e o que desenharam. 

Vamos ver o vídeo A gente cresce de Mundo Bita (ver link) 

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w. Na ficha 67 desenhe como você 

era bebê e hoje. Mais uma vez apresentar fotos das crianças bebês  e atualmente. 

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

dançar e falar as falinhas já definidas. 

 

INGLÊS:  

Hoje vamos fazer uma atividade de arte sobre outra tradição do São João. 

Sky Lantern. Para isso vamos utilizar um papel e palito de picolé. 

 

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/JiGVYhPJzCw 
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