
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 08 DE MAIO DE 2020 – 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. 

Professora on-line:  

8h às 8h40  

Sala do G2A – Prós Renata LIV, Ananda, Plysia 

14h às 14h40 

Sala do G2B – Prós Michelle, João, Renata LIV 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade/ Linguagem/ Artes 

ATIVIDADE:  

Arte do Cartão: Dia das Mães  

Objetivo: Deleitar-se com a atividade. Promover socialização, 

utilizando diferentes materiais com possibilidades de 

manipulação, explorando cores, texturas, superfícies, planos e 

formas. 

Um beijo cheio de carinho para você, Mamãe! 



 

Assistir ao vídeo da Pró Michele. Acesse o link na atividade. 

https://youtu.be/R08mitBODS4 - Poemas das mães 

Vamos construir juntas essa atividade para a mamãe. Ela merece todo o amor desse 

mundo. 

Ler um Poema para a Mamãe: (A pro irá declarar um poema para a mamãe). 

Surpresa♥️♥️♥️  

Feliz Dia das MÃES! 

 INGLÊS:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  “good morning song” 

(https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs), estimular o estudante a cantar 

e dançar. 

Ver o vídeo do Teacher João fazendo um “Love Snail”. 

Materiais: 

-Uma folha de papel 

-Canetinha 

-Tesoura 

-Cola 

 

 Momento LIV: 

 Objeto: inteligência emocional. Explorando o amor.  

 

Primeiramente mostre à criança o vídeo da música Axé do Amor, conforme segue 

o link abaixo para ela dançar e brincar livremente como  desejar.  

“Chegou, chegou, chegou o amor (4x) 

O amor é o sorriso do amigo ao seu lado 

É família ou é bicho tão amado 

É abrigo até o sol raiar 

O amor é uma brincadeira, é uma dança 

É dar a mão a uma criança 

É estar junto, é confiar 

Chegou, chegou, chegou o amor (4x) 

https://youtu.be/R08mitBODS4
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs


Vem de mansinho, vem chegando pra ficar 

Se aloja bem quietinho e faz o mundo girar 

E tem gente que não sabe pra que serve o amor 

(6x)” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BGub2QNcXH0&feature=youtu.be 

 

Depois de ouvir uma ou mais vezes a música, inicie um diálogo com a criança 

sobre o vídeo que ela assistiu.  

 

 Você pode fazer perguntas como: 

1. O que você achou do vídeo? 

2. O que você entendeu da música? 

3. O que é o amor para você? 

4. Quem ou o que você ama? 

 

 Lembre-se que não há resposta certa ou errada e caso a criança não queira 

responder, tudo bem.  

 Após a escuta, proponha que a criança desenhe algo ou alguém que ela ame. Deixe 

a criança livre para decidir o que desenhar. Ela pode desenhar pessoas, objetos, 

lugares, afinal, nós podemos amar de formas diferentes. Esse desenho poderá 

ser compartilhado enviado ou guardado para, em momento oportuno, ser entregue 

a alguém que vocês escolherem.  

 Lembre-se de encaminhar o desenho para a gente aqui no Classroom e nos contar 

como foi esta experiência.  

 Aguardamos vocês! 

BOM FINAL DE SEMANA!! 

https://www.youtube.com/watch?v=BGub2QNcXH0&feature=youtu.be

