
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Querido Grupinho 3, 

 Estamos muito felizes com o nosso retorno. Como é bom ter você pertinho! 

Venha se encantar e aprender com a gente! 

Beijinhos cheios de amor da Pró Ríviam e Equipe Mendel Vilas. 

 

 

     

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3 

DATA: 06 DE JULHO 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 e Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: SOCIEDADE E LINGUAGEM 

OBJETIVOS: Perceber a importância de ter amigos. Listar os nomes dos amigos, 

percebendo a função social da escrita. Identificar algumas letras do alfabeto através da 

listagem dos nomes. Comparar iniciais dos nomes.  Identificar as formas geométricas. 

Observar uma obra de arte sobre Brinquedos e Brincadeiras. 

ATIVIDADE: Receber a turminha com alegria, ouvir as novidades de cada um. Perguntar 

como foram as férias e o que fizeram.  As crianças podem mostrar fotos, objetos do 

período. Conversar que o dia 20 de julho é dia do amigo. Propor fazer uma lista com os 

nomes dos amiguinhos um adulto escreve o que a criança for falando com letra bastão e 

dando destaque a inicial dos nomes, comparando junto a criança as letras iniciais de cada 



um. Contar quantos amigos aparecem na lista. O adulto poderá colocar os numerais para 

a visualização da criança durante a contagem. Estimular a criança a falar o que costuma 

fazer com cada amigo, as brincadeiras e o motivo de gostar do amigo. Conversar sobre a 

importância da amizade, percebendo regras de convivência:  dividir, respeitar as 

diferenças, ceder nas brincadeiras, ajudar o amigo quando precisar. Assistir  ao vídeo da 

música de  Roberto Carlos  Eu quero apenas: https://www.youtube.com/watch?v=boXWq8MeOpE.   

 

 Veja o vídeo das Formas com a Peppa Pig  

https://www.youtube.com/watch?v=QxFUSo6TlW4 

 Livro Prosinha ficha 71. Observe a obra de arte: Brinquedos e Brincadeiras. Quais as 

brincadeiras que você está vendo? Quais as cores da obra de arte? A pró vai mostrar a 

imagem do artista Militão dos Santos que fez a arte. Você lembra das formas 

geométricas? Procure as imagens em destaque na obra de arte e circule. 

 

INGLÊS:  

Tuesday, July 06, 2021. 

 

Good Morning 

 

We are back! How was your vacation? 

Como foram as férias? 

Brincaram muito, dormiram até tarde, assistiram filmes 

Vou mostrar as coisas mais legais que fiz nas minhas férias. (Mostrar um Power Point). 

Se der tempo, passar uma história Vooks. 

Vamos combinar de mostrar fotos das férias amanhã: 
 

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: 

 

- Não utilizaremos materiais para o desenvolvimento das aulas; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=boXWq8MeOpE
https://www.youtube.com/watch?v=QxFUSo6TlW4


ATIVIDADES: 

 

- Será feito um rápido alongamento e aquecimento para iniciar as atividades; 

- Iremos fazer a brincadeira da “Estátua”, depois vamos fazer a brincadeira do “Vivo ou 

Morto” e pra finalizar faremos um Bingo. 

 

 

 


