
 

 

 

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: 17 DE JULHO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

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

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br). 

Professora on-line:  

9h30 às 10h10  

Sala do G2A – Prós Plysia, Ananda e Renata 

14h às 14h30 

Sala do G2B – Prós Michelle, João e Renata 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO:  

 Linguagem 

Assistir o vídeo: 

www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0 

mailto:XXXX@mendelvilas.com.br
http://www.youtube.com/watch?v=HboOL-3B_y0


Atividade: Vamos desenhar? Cada criança irá 

representar sua imagem a partir de uma foto (dela) 

começando pelo rosto, completando o corpo e 

reconhecendo suas partes, estimulando assim o 

cuidado com seu próprio corpinho. Ah, não esqueça de 

postar! Sua pró quer ver! 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Reconhecer sua própria identidade/Auxiliar na 

construção da identidade/Estimular a criança a perceber as diferenças físicas.  

 

 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 o vídeo da teacher Ananda.  

 

 Momento LIV: 

Olá, famílias! Como vocês estão? Por aqui, estamos todos bem, vivenciando dias felizes 

e dias tristes também. Continuamos em isolamento social e adotando medidas de 

proteção recomendadas pela OMS. Essa semana, o LIV em Casa abordará uma emoção 

que nem sempre é compreendida, aceita e validada.  

De certo, não é agravável de sentir. Iremos falar sobre a tristeza! Mas por mais que 

ela não seja desejada, ela também faz parte das nossas vidas e aparece em várias 

situações. A tristeza também faz parte do universo infantil, as crianças também a 

vivenciam por vários motivos. 

Elas podem ficar tristes quando não conseguem atingir seus objetivos ou quando não 

tem seus desejos atendidos, por exemplo. É importante que elas aprendam a 

identificar essa emoção e nomeá-la, e que os adultos compreendam esse momento. A 

música “Valsa da tristeza” fala sobre um momento de tristeza e traz uma reflexão 

importante sobre o ato de chorar. Interromper o choro da criança pode não ser o 

melhor caminho, pois muitas vezes é a forma que ela tem para comunicar uma dor ou 

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


descontentamento. A música também fala sobre a transformação e vem muito ao 

encontro do que estamos vivenciando nesse período de quarentena. Nós estamos 

lidando com mudanças frequentes e tentando nos adaptar, tentando nos transformar 

também. 

Assim, convidamos vocês para primeiro mostrar o vídeo da música: “Valsa da Tristeza”  

conforme segue o vídeo em anexo para a criança  ouvir, dançar e brincar livremente, 

como ela desejar. Depois de ouvir uma ou duas vezes, coloque novamente o vídeo, mas 

dessa vez com o objetivo de ouvir com mais atenção, tentando entender a letra da 

música, depois disso, inicie uma conversa com a criança sobre o vídeo que ela assistiu, 

conforme seguem as orientações abaixo: 

QUANDO A TRISTREZA CHEGAR.  

MÚSICA:  VALSA DA TRISTEZA.  

“Um dia ele acordou com vontade de chorar 

Prendeu respiração, sentiu peito apertar 

Chorar podia não, todos vão lhe provocar 

Queria a alegria para sempre conquistar 

Mas a alegria sozinha não vinha 

Vinha com a prima tristeza a lhe acompanhar 

Cada uma em seu momento 

Cada qual em seu lugar 

E a beleza dessa vida é saber se transformar” 

https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be 

 

Você pode fazer algumas perguntas como: 

O que você achou do vídeo? 

O que você entendeu sobre a música? 

Você fica triste? 

O que te deixa triste?  

https://www.youtube.com/watch?v=WCxgWKNCjM4&feature=youtu.be


Quando você fica triste, o que você faz?  

 

Para expandir em família: 

Vamos jogar? 

Como sugestão de atividades pensamos em propor jogos. Através deles as crianças 

experimentam muitas emoções, inclusive podem sentir a tristeza, quando perdem a 

partida, por exemplo.  Entendendo que não é regra, pois cada uma vivencia de uma 

forma. A brincadeira será uma oportunidade para ela vivenciar essas emoções, tentar 

entender o que sente e até o que pode não ser tão agradável assim de sentir. 

Para começar, reúnam potes de tamanhos diferentes. Faremos as atividades sem 

utilizarmos as tampas dessa vez. Os potes ficarão organizados um do lado do outro e 

a criança poderá lançar uma bolinha ou uma tampinha de plástico (da embalagem do 

leite, iogurte ou suco). A criança deve ficar um ou dois metros de distância e o objetivo 

é tentar acertar a bolinha ou tampinha dentro de algum desses potes. Vocês podem 

tentar colocar uma pontuação, se acharem que a criança consegue entender esse 

procedimento. Por exemplo, os potes menores ou mais distantes podem valer mais do 

que os potes mais próximos e maiores, caso sejam acertados. Estabeleçam quantas 

chances cada participante terá, mas o legal será vocês criarem essas regras juntos. 

Que tal organizar um jogo de boliche? Pensamos em confeccionar esse jogo com caixas 

de suco, leite, garrafa Pet ou embalagens de iogurte, latas de óleo ou embalagens de 

shampoo. Vocês podem reutilizar embalagens de produtos para brincar e elas podem 

ser do mesmo tamanho ou não. Não tem um número certo de “pinos”, vai depender da 

quantidade que vocês possuírem no momento. Se quiserem deixar o jogo ainda mais 

legal, vocês podem decorar colocando carinhas, papel picado, bolinhas... pintar os seus 

“pinos” se possuírem tinta guache ou podem, também, colorir a água com corante e 

colocar dentro das garrafas. Tudo bem caso não possuam esses materiais, não fará 

diferença no jogo. Coloque os “pinos” organizados de acordo com a quantidade, e vocês, 

a distância, deverão acertar os pinos com uma bola que já possuírem ou poderão 

improvisar uma. Quem será que conseguirá derrubar mais pinos? Proponha mais 

rodadas para que todos brinquem e tenham mais chances de derrubar mais pinos. 

Durante o jogo, converse com a criança sobre as suas emoções e sentimentos, 

lembrando a ela que emoções vêm e vão, são como as nuvens e o mais importante é ela 

focar naquilo que lhe faz bem, buscando tornar duradouro o que lhe deixa feliz, e bem 

transitório o que lhe deixa triste.  

 



Compartilhe com a gente esta experiência aqui no Google Classroom. Pode ser através 

de um relato escrito ou mesmo por foto. Vamos adorar receber! 

Bom fim de semana!! 

 

 


