
 

    

 

 

 

 

Olá, amiguinhos! Esta semana teremos algumas atividades preparadas 

com muito carinho. Junto com sua família divirta-se e seja ainda mais 

feliz! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

DATA: 18 DE MAIO DE 2020 – SEGUNDA-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 Plysia, Ananda, Camila 

14h às 14h40 

Sala do G2B – Prós Michele, João, Camila 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

Arte/Psicomotricidade: 

Formas Geométricas: Assistir ao vídeo para realizar 

a atividade.  

https://www.youtube.com/watch?v=vrlvehI8U_g 

 

Objetivo: Reconhecer as formas geométricas 

Identificar os tamanhos e cores. 

Construir uma” Casinha” usando as formas geométricas. 

Usar a criatividade! 

https://www.youtube.com/watch?v=vrlvehI8U_g


 

English time:  

 

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. 

Perguntar para a criança: ”How are you today?” 

Agora vamos assistir ao vídeo que o professor João usa as cores para desenhar figuras 

que contenham as cores selecionadas. Ex: Yellow, o sol. 

Em casa pedir que as crianças desenhem outras figuras diferentes ou iguais às do 

professor. 

 

Teatro: 

Vou Fazer Uma Festinha! 

E se eu te falar que a aula de hoje é um convite para uma festinha que iremos fazer na 

semana que vem, cada um na sua casinha? Você topa? OBA!!! 

E seu eu te falar também que o convite veio em forma de história? 

E se eu te falar ainda que nesta história tem bruxa, gato, espantalho, coruja, árvore, 

duende, dragão, pirata, tubarão, cobra, unicórnio, fantasma, babuíno, lobo, Chapeuzinho 

Vermelho, crianças e que todos estão indo para uma festa? Que tipo de festa será? 

Quem os convidou? Será que eles irão? 

Bom... Vamos ao vídeo descobrir tudo isso e saber mais detalhes da nossa festinha na 

semana que vem? Acesse o link: https://youtu.be/ApzJXGx8L0E 

Um beijo festivo da Pró Cami! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/ApzJXGx8L0E

