
 

 

 

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: 14 DE JULHO DE 2020 – TERÇA-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, Daniel 

14h às 14h40 

Sala do G2B – Prós Michele, João, Daniel 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 Matemática:  

 

Assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=y7alsNkHf4k&t=5s  

 

mailto:XXXX@mendelvilas.com.br
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Atividade: Muito legal! Com a ajuda da mamãe, iremos fazer uma 

linda e charmosa “Tabela dos Numerais”. Antes de começarmos, 

vamos separar os numerais de 1 até 6. (a mamãe irá escrever esses 

números e a colagem e os enfeites é com você ). Use desenhos, 

adesivos e tudo mais que você tiver para utilizar nas quantidades.  

 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Familiarizar-se com os numerais/ Realizar contagem 

e sequência numérica/ Conhecer diferentes materiais. 

 

 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. 

Logo em seguida por a canção Finger Family 

(https://www.youtube.com/watch?v=kCka94jeGTk ), cantar e dançar junto com o 

estudante, a canção pode ser repetida, utilize a frase: one more time ( mais uma vez)!  

Conversar com a criança se ela se importa com a família e amigos. Se ela ajudaria 

alguém da família ou algum amiguinho com problemas. Pedir que a criança desenhe a 

sua atitude.  

 

 MOVIMENTO (ED. FÍSICA) 

Objetivo: 

Através de atividades lúdicas proporcionar o trabalho de capacidades importantes 

para o desenvolvimento infantil, controle motor, noção espaço/tempo, controle 

respiratório e motricidade fina. 

 

Para as aulas on-line vamos precisar de alguns materiais: 

- Rolos de papel higiênico; 

- Barbante/cordão/cadarço 

- Fita adesiva/durex 

- Papel 

 

Acesse o link e divirta-se com professor Daniel. https://youtu.be/jqsHNehxlSY 
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