
 

    

 
 

 

 

 

 

RECADINHO ESPECIAL 

 

Olá turminha! Como vocês estão? Essa semana é muito especial, é a semana em 

que o mundo todo falará sobre o meio ambiente, ou melhor, a natureza e o mundo em 

que vivemos. Você já observou a Natureza hoje? Como estão os bichinhos, o ar, as 

plantas que estão ao seu redor? Vamos aproveitar para pensar como você poderia cuidar 

desse lugar tão lindo que é o nosso Planeta? Desejamos que sua semana seja bem alegre 

e colorida como a natureza! Bons estudos! 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 01 DE JUNHO 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. 

Professores 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: 

 Assistir ao vídeo para realizar a atividade: “O pescoço da Girafa.” 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ6j-8jLDVc 

ATIVIDADE: Agora que assistimos ao vídeo, com a ajuda da 

mamãe, iremos desenhar uma linda girafinha. Depois cada 

criança irá enfeitá-la, como desejar. Podem abusar da 

criatividade! 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Conhecer e manusear diferentes 

materiais/ Treinar a coordenação motora fina. 

Identificar os tamanhos e cores. 

Construir uma girafinha elegante.  

Usar a criatividade! 

 

INGLÊS: Ver aula no classroom. 

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

o estudante a cantar e dançar. 

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

Agora vamos assistir ao vídeo da teacher  Ananda fazendo uma experiência com  cores,  

"color explosion'! 

Materiais utilizados: 

Mik (leite) 

Food coloring (corante alimentício) 

Detergent (detergente)  

Cotton swab (cotonetes) 

https://youtu.be/CuI_p7a9VGs   

 https://we.tl/t-LH1FPGME58 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ6j-8jLDVc
https://youtu.be/CuI_p7a9VGs
https://we.tl/t-LH1FPGME58


TEATRO:  

Cara de quê? 
https://youtu.be/eT-s7wTqWSI 

 

Hoje é o dia da nossa festinha! OBA!!! E dando continuidade à nossa animação e nossas 

brincadeiras, na vídeo-aulinha de hoje vamos brincar e dançar de CARA DE QUÊ? – uma 

música do Grupo Coração Palpita que Pró Cami adaptou para vocês! Vamos assistir ao 

vídeo e embarcar neste mundo das expressões!? Agora, neste momento, por exemplo, 

você está com CARA DE QUÊ??? Hahaha!!! Vamos nessa! Dá lá o play e vamos nos 

divertir! 

 

https://youtu.be/eT-s7wTqWSI

