
 

 

 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: 18 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. 

OBJETIVO: Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um 

adulto. Dialogar com crianças e adultos, expressando. Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações. 



ATIVIDADE: Vamos brincar de brincadeiras juninas?  Limão na colher: tente andar de 

lado a outro sem derrubar o limão na hora que a pró pedir.  E agora vamos brincar de  

dançar quadrilha fazendo alguns passos: galope, dançar com um boneco. A pró vai 

gritar: - Olha a chuva!, Olha a cobra! Para as crianças fazerem os movimentos da 

quadrilha. 

  O que são férias? Veja imagens de crianças aproveitando as férias e identifique as 

imagens e acontecimentos. E você o que quer fazer nas suas férias? Conte para  a 

gente! 

 Lanche na aulinha virtual: Vamos comer algo que lembre o São João juntos? Pode ser 

milho, pipoca, bolo, amendoim, laranja. Não esqueça de apresentar seu lanche! 

 

Momento LIV: 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Preparamos mais uma atividade para o LIV em casa com muito carinho pensando em 

vocês.  

 Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos a música: “Ijexá do lar doce lar”, que vai 

falar justamente sobre o lar, sobre a nossa casa, sobre a proteção que sentimos 

estando nela, sobre o acolhimento que ela nos proporciona. Fala do lar como o melhor 

lugar que possuímos. É importante pensarmos sobre isso, principalmente porque essa 

noção de lar, vai muito além do espaço físico, mas o que faz esse lugar tão especial é 

justamente as pessoas que moram nele. Iniciaremos a aula de LIV em Casa, convidando 

vocês para primeiro mostrar o vídeo da música “Ijexá do lar doce” 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. 

 

LAR DOCE 

 

MÚSICA: IJAXÁ DO LAR, DOCE LAR 

 

Meu lar é um doce lar 

Mas hoje eu quero ir lá fora brincar (2x)  

Abri a porta e fui além 

 Fiquei lá fora procurando alguém (2x)  

Mas está frio 

Sinto que resfriou  

Lembro da mamãe a me aconselhar  



Vou andando ao melhor lugar  

E ele é o meu lar, doce lar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mdq01jE4P7g&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

O que sua casa significa para você?  

Você gosta da sua casa? 

O que você mais gosta?  

O que você não gosta na sua casa? 

Por quê?  

O que você pode fazer em casa? 

E o que não pode?  

O que você mais gosta de fazer em casa?  

O que você gostaria de fazer fora de casa? 

Como você se sente em casa? 

 

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 ou sobre sua 

casa e compartilhe conosco aqui no Google Classrrom.  

 

Forte abraço.  

 

INGLÊS: 

Hoje entraremos no nosso recesso. 

Vamos relembrar um pouco o que fizemos no semestre. 

Vamos ver qual foi sua atividade, sua música, vídeo, história preferidos. 

Agora, vamos falar sobre féeriiiassss... O que você quer fazer nas suas férias 

Vamos desenhar. 

 

 

Boas férias! Um ótimo São João! 
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