
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 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: 09 DE JULHO 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 e Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM E ARTES 

OBJETIVO: Fazer um desenho para um amigo especial. Produzir uma arte “de mão 

dupla”, ou seja com outra pessoa, um membro da família. Conhecer e refletir sobre uma 

história que aborde o verdadeiro valor da amizade. 

 ATIVIDADE: Conversar mais uma vez sobre o dia da amizade. Assistir ao vídeo Pedro 

e Tina uma amizade especial: https://www.youtube.com/watch?v=4VivWhwYVYI.   

Questionar após história: Qual o título da história?  Como Pedro encontrou Tina? O que 

ela sabia fazer? O que Pedro e Tina construíram juntos?  Você lembra algo que Pedro e 

Tina ensinaram ao outro com a amizade deles?  O adulto vai ajudando a  criança a 

https://www.youtube.com/watch?v=4VivWhwYVYI


recordar os momentos da história e pode rever o vídeo se necessário. Lembrar que no 

momento não estamos podendo nos encontrar muito com nossos amigos, mostrando 

outras possibilidades de comunicação: telefonar, vídeo chamada... Propor fazer um 

desenho para um amigo especial. 

Atividade: Vamos fazer uma pintura “de mão dupla?” é uma pintura que duas pessoas 

façam juntas. Convide alguém da família para fazer uma arte, pois a família é nossa 

maior amiga! Pintem com pincel e tinta no mesmo papel, juntos!!! Vai ser muito 

divertido... 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

Vamos fazer uma arte hoje: 

Vamos usar uma folha de papel branco, tintas coloridas e cotonete. 

 

MOMENTO LIV: 

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Como foram de recesso escolar? 

Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante o São João e este momento para 

integração da família.  

A fim de resgatarmos as atividades escolares, preparamos mais uma atividade para o 

LIV em casa pensando neste retorno.  

Essa semana, no LIV em Casa trabalharemos o valor da gratidão.  

A gratidão é uma das emoções mais importantes do ser humano, pois ela nos conecta 

com as coisas boas de nossa vida. A gratidão nos ajuda a focar naquilo que é bom e que 

nos faz ser melhores. Ela é uma das emoções que está mais associada à satisfação na 

vida e felicidade.  

Pesquisas já demonstram os inúmeros benefícios da gratidão à saúde física e 

psicológica. Portanto, vamos praticar e ensinar nossas crianças a exercer a gratidão em 

seu dia a dia.  

 

Iniciaremos a aula de LIV em Casa convidando vocês para assistir com a criança o vídeo 

que seguem em anexo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY


O vídeo mostra a história de um cachorrinho que luta contra uma ave para preservar as 

minhocas de seu proprietário pescador. Contudo, ao perceber que ela precisava 

alimentar seus filhotinhos, disponibiliza várias minhocas e logo depois é surpreendido 

com o gesto de agradecimento da ave que lhe retribui com vários peixes.  

Após passar o vídeo, dialogue com as crianças sobre ele. Seguem algumas sugestões de 

perguntas. Fiquem à vontade para fazer outras, de acordo com as percepções trazidas 

pelas crianças. 

1. Por que o cachorrinho não queria de início entregar a minhoca para a ave? 

2. Por que a ave queira tanto a minhoca? 

3. Por que o cachorrinho resolveu dar várias minhocas do seu proprietário para a ave? 

4. Por que a ave deu vários peixes para o cachorrinho?  

5. Quem praticou gratidão nesta história? Por quê?  

6. E você já retribuiu o favor a alguém? Como você se sentiu? 

 

BOM FIM DE SEMANA! 
 

 

 


