
 

               

 

 

 

 

Oi turminha! Essa semana está recheada de atividades legais, aproveitem!!!  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 11 DE MAIO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores online:  

8h às 8h40  

Sala do G2A – Prós Plysia, Ananda, Camila 

14h às 14h40 

Sala do G2B – Prós Michele, João, Camila 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: 

 Matemática: 

Vamos brincar com os números? Acesse o link e assista ao vídeo com a pró Piu.  

https://youtu.be/pm0dvf7aOdE 

 

ATIVIDADE: Brincando com os números: Vamos assistir a vídeo aula com a Pró Piu 

explicando esse joguinho e depois realizá-lo.  

https://youtu.be/pm0dvf7aOdE


OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Realizar contagem oral, visualizar os numerais até 5 

facilitando o reconhecimento, treinar o movimento de abre e fecha, exercitando 

pequenos músculos das mãos.  
 

 INGLÊS:  

Colocar no YouTube  a canção Good morning song, logo em seguida por o vídeo da 

teacher Ananda ensinando a fazer o "movement and color dice game". 

 
 

 TEATRO: 

História Inventada: 

O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos 

Sabe o que Pró Cami aprontou dessa vez? Pegou os personagens da Cara Maluca, pegou 

as casinhas de cada um deles e criou uma história! Isso mesmo!!! Inventou uma historinha 

chamada O Baú Secreto da Ilha dos Monstrinhos. 

Só tem um probleminha... Ela contou a história sem um final... 

E ai? Você topa assistir ao vídeo com a historinha da Pró Cami e criar o final que você  

quiser? 

Ao criar o final vale pedir a ajuda de alguém para escrever este final ou até mesmo 

fazer um desenho! 

Um beijo grande e... Vai começar a História Inventada! Acesse o link na atividade.  

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8 

Ah! Além do vídeo da Pró Cami tem também o vídeo com o clipe da música da Bruxinha 

da história! Vale a pena assistir, cantar e dançar! 

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

Sugestão: Na medida em que as crianças forem dando ideias para o acontecimento final 

da história é importante os familiares irem auxiliando, estimulando e valorizando com 

elogios as suas propostas, conduzindo-as de forma com que elas consigam expressar e 

definir o seu final inventado! 

 

https://youtu.be/-tvL1ldcuo8
https://www.youtube.com/watch?v=pmnLVheLWYw

