
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá Grupo 2! Vamos nos divertir com as atividades de hoje? Acesse o link e 

entre na nossa salinha. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 02 

DATA: 03 DE AGOSTO 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:  

9h30 às 10h10  

Sala do G2A – Prós Plysia, Ananda, Camila 

14h às 14h40 

Sala do G2B – Prós Michele, João, Camila 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: 

 Matemática: 

Vamos nos divertir ouvindo a musiquinha do trenzinho dos números? Acesse o link.   

https://youtu.be/ByzSKM24ddA 

https://youtu.be/ByzSKM24ddA


ATIVIDADE: Vamos brincar com as cascas de ovos? Separe 

algumas cascas de ovos e com ajuda de um adulto escreva os 

numerais ou coloque bolinhas representando quantidades (até 6), 

jogue o dado e quebre o ovo que estiver com aquele número ou 

quantidade (Ver modelo).   

 

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Realizar contagem oral, visualizar 

os numerais até 6 facilitando o reconhecimento, exercitar a 

coordenação motora. 

 
 

 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 Lend a helping hand (https://www.youtube.com/watch?v=nmeiITWnqJA), 

perguntar do que se trata a canção, falar como é importante ajudar o próximo.  

Converse com o estudante e exponha algumas formas de ajudar o próximo, identifique 

alguns exemplos no vídeo da canção e pergunte quais outras formas de ajudar! Utilize o 

vocabulário: Help (Ajuda) e Thank you (obrigado/a). 

 

 TEATRO: 

Voz – Máscara Facial 
(exercitando voz e músculos do rosto) 

 

Olá amores da minha vida, do meu jardim!!!!! 

Inha, inha, inha, Hoje nós temos o desafio de cantar uma musiquinha! 

Ão , ão, ão  e vamos fazer  sons e movimentos de montão! 

Ado, ado, ado, estão todos preparados? 

Ana, ana, ana podem dar o play no vídeo que está bem bacana! 

Ão, ão, ão, BOA DIVERSÃO! 

 

Acesse o link - https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=nmeiITWnqJA
https://www.youtube.com/watch?v=JT2_4HIj2FU

