
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oi grupinho 2! Vamos nos divertir e aprender essa semana? Teremos muitas 

atividades interessantes!  

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 21 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) e aceitar o convite. 

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: 

 Artes: 

Acesse o link e se divirtam ouvindo uma musiquinha, enquanto realizam a atividade. 

https://youtu.be/_RG-XDQg64U  

https://youtu.be/_RG-XDQg64U


ATIVIDADE: Arte com algodão: Vamos pegar alguns potinhos para 

colocar tintas de cores diferentes (a medida que for colocando, 

perguntar à criança sobre a cor), depois colocar algodão na ponta do 

pregador (o ideal é que tenha a quantidade de algodão igual à 

quantidade de tintas). E assim faremos uma arte bem colorida, 

colocando o algodão na tinta e pintando o papel. (Ver imagem). 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Trabalhar a coordenação motora fina, 

promover a criatividade, reconhecer as cores e construir habilidades 

artísticas.  

 

 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)!  

Assistir ao vídeo do teacher João fazendo ensinando a fazer um lindo craft de uma linda 

girafa!  

 

 MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Através de brincadeiras e atividades lúdicas, estimular o desenvolvimento infantil e 

suas capacidades de criatividade, concentração, motricidade fina, coordenação óculo-

manual, tempo de reação, etc. 

 

Vamos precisar de alguns materiais bem fáceis para fazer as atividades: 

- Garrafas (água, suco, iogurte) 

- Papel 

- Caneta 

- Tampinhas 

- Tampas de vasilhas grandes. 

 

Acesse o link para se divertir com o Prof. Daniel 

https://youtu.be/L2vKSvePkrg 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=kCka94jeGTk
https://youtu.be/L2vKSvePkrg

