
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

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: 07 DE JULHO 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. 

 

10h às 11h10 - Sala do G3A – Prós  Ríviam, Roberto e Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: PSICOMOTRICIDADE E MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Desenvolver a coordenação motora fina por meio de atividade lúdica, do 

brincar e do uso da pintura a dedo.  Ordenar carrinhos de brinquedo com as letras para 

formar o nome. 

ATIVIDADE: Assistir ao Vídeo Pista de Carrinhos (Pró Ríviam G3A).  Acesse o link> 

https://youtu.be/5CiYRnIt7Zg.Assim um adulto deve  recortar tiras de papéis coloridos 

imitando movimentos de ondas, zig zag, retas para montar caminhos variados, gigantes 

para a criança brincar de carrinhos de brinquedo. Os caminhos devem ser colados no 

chão, conforme o vídeo,  formando pistas com diferentes dificuldades e movimentos 

https://youtu.be/5CiYRnIt7Zg


para a criança  levar seu carrinho,  brincando, enquanto desenvolve a coordenação 

motora.  

 Livro Prosinha ficha 18. Vamos observar os brinquedos das crianças e vamos seguir os 

caminhos usando o dedinho melado na tinta ou cola colorida para levar cada criança ao 

seu brinquedo. 

 Que acha de prender letras do seu nome nos carrinhos e organizá-los, seguindo a 

ordem das letras para formar seu nome? Para isso você pode usar a ficha do nome se 

precisar olhar cada letra. 
 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Hoje, vamos começar ouvindo uma música sobre as férias 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ 

Vocês trouxeram fotos das férias: Qual sua preferida  

Qual foi seu momento preferido. 

Vamos usar uma fita para colar a foto em um papel branco e colorir em volta. 

 

MÚSICA: 

OBJETIVO 

Ler frases rítmicas típicas do xote, xaxado e baião, presentes nas melodias e nos 

instrumentos. 

METODOLOGIA 

Com auxílio de slides as crianças tocarão frases, células rítmicas que foram usadas no 

período junino. 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

https://youtu.be/E3bwAZkjNN0 

Vamos ouvir algumas músicas de desenhos animados. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiY4d2w2MQ
https://youtu.be/E3bwAZkjNN0

