
 

 

 

 

  

Mais uma semana se inicia com muito carinho, aprendizado e diversão! 

Esperamos que vocês aproveitem bastante!! 

Beijocas das Prós Lore e Michele 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 28 DE OUTUBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Artes 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre poesias e rimas. Desenvolver gradativamente 

possibilidades de comunicação e expressão. Exercitar a imaginação e a criatividade. 

ATIVIDADE: Poesia   

Assistir com a criança o Vídeo: As borboletas - Vinícius de Moraes 

https://www.youtube.com/watch?v=u68wmb1R8 

Mostrar imagens de borboletas da internet para a criança. 

Informar que amanhã é o dia da Poesia e chamar atenção para a percepção de algumas 

palavras que rimam, na Poesia Borboletas. Perguntar para a criança se ela percebe alguma 

semelhança entre os sons dessas palavras. Escolher palavras da poesia e brincar com as 

rimas junto a criança, estimulando que descubra outras rimas e invente outros versos 

divertidos com elas. Incentivar a descoberta. Propor a continuação da brincadeira, como, 

por exemplo, encontrar uma palavra que rime com seu nome. Algumas crianças podem não 

conseguir criar rimas nesse primeiro momento. Falar muitos exemplos de rimas para que 

ela perceba que o finalzinho da palavra é parecido.  

https://www.youtube.com/watch?v=u68wmb1R8


Atividade: Criar uma arte de borboletas utilizando materiais diversos (papéis picados 

coloridos, tintas, bolinhas de papéis, folhas, gravetos, massinha de modelar…) Vale usar a 

criatividade! 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Hoje vamos fazer uma arte usando papel e algodão. 

Vamos pendurar little Ghosts pela nossa sala 

 

TEATRO:  

 

28/10/2021 Trago NOVIDADES... CIRMEN! 

 

Amores meus e Amoras minhas, na nossa aulinha de hoje, revelarei para vocês a história 

do nosso Teatro de final do ano...Do nosso Cirmen Palco! 

É isso mesmo que vocês leram... Lembram que ano passado fizemos a apresentação on-

line do texto “A Bela Borboleta”? Qual personagem você fez? 

Que no ano retrasado fizemos no palco do Teatro Diplomata o Espetáculo “De Volta Ao 

Passado- Uma Viagem Musical”, aquele em que cada grupo representou uma década? Você 

lembra qual foi a sua década? Anos 60? 70? 80? 90? Ou 2000? 

Se você entrou no Mendel este ano e ainda não participou do Cirmen com a gente, só digo 

uma coisa: PREPARA PORQUE É MUITO DIVERTIDO E ESPECIAL! 

Este ano não será nem totalmente on-line, nem no palco do Teatro Diplomata... Há anos 

fazíamos grandes espetáculos lá no Teatro Diplomata! Mas, devido ainda ao momento, 

iremos outra vez, nos reinventar!  

Faremos de uma outra forma, de um outro jeitinho, mas continuaremos fazendo com 

muito amor, entrega, dedicação e beleza, na certeza de que logo voltaremos a fazer 

aqueles nossos espetáculos como antes... 

Na aula falaremos mais sobre isso! Psiu... Você tem algum palpite sobre o tema deste 

ano? Beijocas, Pró Cami! 

 

  


