
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Meus amores,  

Teremos uma semana muito especial. Espero que vocês aprendam e se divirtam 

com tantas atividades bacanas. 

Um beijo grande! 

Pró Lore e Pró Michele 

 --------------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 03 DE SETEMBRO DE 2021 – SEXTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGEM 

OBJETIVO:  Encantar a criança com a nossa escola explorando a história desde o início 

da sua construção. 

ATIVIDADE: Projeto Mendel 25 anos 

 A criança que estiver online, poderá fazer um tour virtual por nossa escola. Os 

presenciais, irão conhecer cada cantinho.  

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html 

 Enquanto fazemos o tour, fotografar as crianças nos diversos ambientes da nossa 

escola. 

 Conhecer quem trabalha na escola. 

 Quando voltar para a sala, pedir que cada criança desenhe o lugar da escola que mais 

gostou. A criança que assistiu virtualmente, fazer o mesmo. 

 Não esqueça de enviar a foto da atividade para a pró, pois usaremos na finalização do 

nosso projeto. 

 Assistir o vídeo: Branca de neve https://www.youtube.com/watch?v=H2r7PbIv4b0 

https://www.mendelvilas.com.br/mendel360/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=H2r7PbIv4b0


 Após assistir o filme com a criança, conversar sobre os fatos e personagens 

presentes no filme. Fazer questionamentos: O filme Branca de Neve é um conto de 

fadas? Que seres fantástico aparecem no filme? Há castelos? Bruxas? Quem salva 

Branca de Neve? Que outros contos de fadas você conhece? 

 Propor uma brincadeira na frente do espelho. Colocar a criança na frente do espelho 

e pedir que ela se observe. O adulto poderá mediar essa observação: Quem está aí? 

O que você vê? Essa pessoa está feliz? Cadê a barriga de…? 

 Após a exploração livre em frente ao espelho, mediada por meio do diálogo com o 

adulto, convidar a criança, ainda diante do espelho, para brincadeiras com o corpo, ao 

som de uma música. Colocar a música Pequeno Atos - Tchutchuê 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY interagir e brincar. Incentivar 

que ela se perceba ao mexer e brincar com o corpo.  

 

INGLÊS:  

Good Morning 

Hoje vamos lembrar as cores: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA 

Agora vamos brincar um pouco. Vamos pegar as massinhas que fizemos ontem e brincar 

com as cores. 

MOMENTO LIV:  

Olá, famílias! Como vocês estão? 

Esperamos que estejam todos muito bem! 

Estamos entrando no mês que se inicia a primavera. Que tal celebrarmos toda a alegria 

que ela nos traz? 

Que tal focarmos a nossa atenção a tudo aquilo que nos faz sorrir? Alguns dizem que a 

qualidade da nossa vida está diretamente relacionada aonde focamos nossa atenção. 

Vale a pena experimentar! E quanto ao sorriso já foi comprovado o quanto ele é 

contagiante e nos faz bem.  

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Sorrisos – Músicas e Canções 

para crianças” disponível no link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0 

Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. 

Seguem abaixo algumas perguntas como sugestão:  

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0


Do que a música fala? 

O que te faz sorrir? 

Como você se sente quando está sorrindo ou quando vê alguém sorrir? 

Se quiser, lembre de situações engraçadas que viveram juntos e brinque com a criança 

de dar várias risadas diferentes e engraçadas. Garanto que é diversão na certa! 

Ao final, se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre a música.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no google classroom.  

Até a próxima.  

 

Para o grupo 03 

Realizar as atividades 01 e 02 do álbum de figurinhas  

 


