
 

 

 

Oi Turminha do G2, mais uma semana juntos, e 

estamos muito felizes em ter você em nossa 

salinha! Preparamos uma semana recheada de 

novidades! Vamos lá? Beijos da Pró! 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 02 

DATA: 13 DE JULHO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br). 

Professores on-line:  

9h30 às 10h10  

Sala do G2A – Prós Plysia, Ananda, Camila 

14h às 14h40 

Sala do G2B – Prós Michele, João, Camila 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: 

 Artes / Psicomotricidade: 

Assistir ao vídeo: www.youtube.com/watch?v=-pGPneZlxZY  

Atividade: Que alegria! Agora que assistimos esse vídeo, vamos construir uma aranha? 

Com a ajuda da mamãe separe os materiais: caixa de ovo / tinta guache preta / e papel 

color preto. Agora vamos construir? A mamãe cortará a casquinha de ovos, e você 

pintará de preto. Quando ela já estiver sequinha, com a ajuda da mamãe cole suas 

patinhas. Depois de pronta tire fotos e mande para toda a família! Ah, não esquece de 

pedir para a mamãe postar! 

mailto:XXXX@mendelvilas.com.br
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OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ampliar o repertório musical / Ampliar o vocabulário / 

Desenvolver a coordenação motora fina. 

 

 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  

Por a canção (https://www.youtube.com/watch?v=D15nFHWHu7Y) e logo em seguida 

assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “House” de origami. 

Material: 

Uma folha de papel A4 

Tesoura 

Giz de cera, lápis de cor e hidrocor. 

 

 TEATRO 

Olá Meus Amores!  Hoje nós faremos em nossa vídeo-aula uma prática de Yoga!  

Acesse o link - https://youtu.be/QjIsnoArqzU 

 

Yoga significa união, conexão. 

Os ensinamentos do Yoga existem há mais de dois mil anos. A prática ensina a união do 

corpo, nas mais diversas partes da vida do ser humano, em equilíbrio com a mente.  

Além disso, também instrui a ter mais respeito com o próximo e harmonia, seja nas 

ações, pensamentos e palavras.  A prática do Yoga traz muitos benefícios para nós!  

E hoje faremos alguns asanas (posturas) inspirados em bichos! Quais serão eles? 

Vamos descobrir? 
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