
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba, estamos de volta às aulas!!! Vamos aprender e nos divertir. Acesse o 

link e entre na nossa salinha. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 20 DE OUTUBRO 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: 

 Arte/Psicomotricidade: 

Hoje iremos ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho, para depois realizar uma 

atividade bem legal! Acesse o link. https://youtu.be/k8WImcqa64Q  

ATIVIDADE: Caminho da Chapeuzinho: Vamos fazer um caminho para a 

Chapeuzinho chegar na casa da vovó? Corte círculos e faça carimbo dos 

seus pés (passando tinta) para colocar em cada círculo, sendo que em 

alguns coloque um único pé e nos outros os dois pés. (ver modelo ao lado). 

Agora se prepare e vamos começar. Coloque cada círculo no chão montando 

o caminho, depois iremos caminhar seguindo o modelo, um pé ou dois pés.  

 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Trabalhar a coordenação motora ampla, promover a 

criatividade, estimular a percepção visual e trabalhar a orientação espacial. 

 

 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  Lunch song (https://www.youtube.com/watch?v=bB2-3tPryAU), ver o que 

a família está almoçando.  

Perguntar para as crianças se eles dividem o lanche com os coleguinhas. Falar que em 

Inglês isso se chama “sharing”. Pedir que as crianças contem quando eles fizeram o 

compartilhamento do lanche e se foi  bom fazer esse compartilhamento. 

 

 MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Através de uma atividade bem simples e divertida, trabalhar alguns aspectos como 

atenção, concentração, paciência, destreza de movimentos e associações de cores. 

 

Materiais: 

- Papelão; 

- Rolos de papel higiênico; 

- Hidrocor ou lápis de cor para colorir os materiais. 

 

Espero que gostem e se divirtam bastante! https://youtu.be/cIMTvxVzh8E 
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