
 

               

 

 

 

 

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

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 15 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 8h30  

Sala do G2A – Prós Plysia, Ananda e Renata 

14h às 14h30 

Sala do G2B – Prós Michelle, João e Renata 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 Linguagem:  

Quem gosta de jogo da memória? Acesse o link para ver a vídeo aula com a pró Piu, 

explicando um jogo da memória diferente. 

ATIVIDADE: Jogo da memória: Vamos juntar a família para jogar um jogo da memória 

com a primeira letrinha de cada um? (Veja no link a pró Piu explicando como fazer). 

https://youtu.be/pm0dvf7aOdE 

 

https://youtu.be/pm0dvf7aOdE


OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Reconhecer a primeira letrinha do seu nome e do nome 

dos membros da sua família, desenvolver o pensamento lógico, integrar a família através 

do lúdico. 

 

 INGLÊS:  

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

teacher Ananda ensinando a fazer o "color transformer". 

 

 Momento L.I.V.: 

 

Objeto: Inteligência Emocional - Manifestações do amor.  

 

VAMOS ABRAÇAR? 

 

Uma das formas através da qual nós manifestamos nosso amor é o abraço. 

Pergunte para a criança se ela gostaria de poder abraçar alguém. Se a pessoa estiver 

perto, podem se abraçar; se não estiver, vamos combinar de fazermos isso depois e, até 

lá, podemos pensar em que tipo de abraço daremos. 

Existem certos tipos de abraços bem legais que vocês já podem praticar: abraço comum, 

abraço de urso, abraço de costas, abraço apressado, abraço em câmera lenta, abraço-

sanduíche. Experimente todos eles com a criança.  

Depois, pergunte à criança qual abraço ela preferiu e se ela não gostou ou não se sentiu 

confortável com algum deles. 

Que tal agora vocês inventarem uma nova forma de se abraçar e nomearem esse abraço?  

Vocês terão que ser bem criativos! Compartilhem conosco uma foto desse abraço 

diferente e o nome que vocês escolheram para ele aqui no google classroom. 

BOM FINAL DE SEMANA! 


