
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 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: 08 DE JULHO 2021 – QUINTA-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, Camila e Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM E MATEMÁTICA 

OBJETIVO: Aproximação da criança da escrita convencional. Identificar as letras do 

nome. Desenvolver a grafia das letras do nome. 

ATIVIDADE: Vamos fazer fichas dos nomes da família e da criança.  E Vamos precisar 

de tiras de cartolina, espécie de cartão do nome para essa proposta. Na aula um adulto 

vai escrever para a criança visualizar, o nome de cada membro da família. Mostrar cada 

letra do nome, dando ênfase a inicial.  Quantos cartões do nome das pessoas da família 

você tem? Mostre o nome de cada um. E agora pegue massinha e grão de feijão e vamos 

fazer cada letra do seu nome. A massinha deve ficar comprida e amassada para você ir 

colando grãos na massinha e formando cada letra do seu nome. 

Vamos escutar uma música do Alfabeto? 

https://www.youtube.com/watch?v=go28oWn-YaM  

https://www.youtube.com/watch?v=go28oWn-YaM


INGLÊS  

Good Morning 

 

Falamos sobre nossas férias né. Coisas que fazemos nas férias 

Watch TV 

Sleep 

Play 

Travel  

Quando viajamos, pode ser de várias formas, não é?  Car, Bus, Train, Plane. 

Hoje vamos fazer um plane de papel. Vamos dobrar juntos e depois podem colorir 

 

 

TEATRO 

Inventores 

Atenção, atenção Amorecos e Amorecas!  

Estamos de volta! Hoje todos nós seremos grandes Inventores e grandes Inventoras! 

Vocês inventaram muitas coisas durante este período de recesso? Ueba!!!! Pró Cami se 

transformou no Senhor Waldemar que tem muita coisa para inventar! E ele quer 

conhecer cada inventor, cada inventora e suas invencionices! 

Na nossa aulinha de hoje teremos o poder de transformar qualquer objeto em alguma 

outra coisa que a gente queira! 

Isso mesmo! Podemos dar novas funções para o objeto escolhido, fazer de conta... 

Inventar novas coisas, novas possibilidades... Yupi!  

Quando a aula começar, vou chamar seu Waldemar e ele melhor explicará! 

Quando a aula começar e seu Waldemar chegar, muitas coisas iremos inventar! 

Beijinhos, Pró Cami! 

Para quem não conseguiu assistir a aula de hoje e quiser brincar com a gente também, 

vou deixar um vídeo explicando como é a brincadeira. É só assistir o vídeo da Pró Cami, 

para entender a brincadeira e depois postar um vídeo sobre o objeto transformado... 

Quem participou da aula e tiver vontade de enviar um vídeo fazendo a brincadeira 

também, vou amar! 

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

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

