
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá Grupo 2!  

 

Trouxe mais novidades pra vocês, nossa semana será bem divertida!  

 Acesse o link e entre na nossa salinha. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 27 DE NOVEMBRO DE 2020 – SEXTA-FEIRA 

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

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

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:  

 Artes/ Matemática 

 Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=gIgOHDfOp54 

 

 ATIVIDADE: Hoje iremos brincar com as formas geométricas. Peça a mamãe um 

papelão e vamos construir juntos um encaixe das Formas Geométricas. A família 

deverá desenhar as formas e você descobrirá onde vai colar. 

 

  Objetivo da atividade: Usar a criatividade / Desenvolver o brincar e a imaginação 

/ Reconhecer as formas e as cores / Ampliar a concentração e memorização. 

 

 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  Yes yes playground (https://www.youtube.com/watch?v=KTOwPz-zMWY). 

O que temos no parquinho? Vamos descobrir?! Assista ao vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=G3C426qfzsM)  

 

 L.I.V.: 

Olá família, Como vocês estão? 

Já estamos finalizando o mês e partindo para o último mês do ano.  

Esta semana o LIV em casa abordará uma emoção tão avassaladora que é capaz dos atos 

mais belos e sublimes da humanidade: o amor. Isso mesmo. O amor é um sentimento que 

está presente na essência de todo ser humano. E como é bom sermos contagiados por ele. 

Como é bom sentir amor, amar e ser amado, não é mesmo?  

Inicialmente convide a criança para dançar a música seguida no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU 

Depois de cantar e dançar, converse com a criança sobre o vídeo. Seguem abaixo algumas 

sugestões de perguntas, mas fique à vontade para fazer outras.  

1. O que você achou do vídeo? 

2. Do que o vídeo fala? 

3. O que você entendeu sobre o vídeo? 

https://www.youtube.com/watch?v=gIgOHDfOp54
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://www.youtube.com/watch?v=KTOwPz-zMWY
https://www.youtube.com/watch?v=G3C426qfzsM
https://www.youtube.com/watch?v=Sm-xhVwSZQU


4. Quem são seus amigos? 

5. O que você sente pelos amigos? 

6. É bom ter amigos? Por quê? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre o amor e a amizade. Se puder, 

faça também e compartilhe com a criança sobre como a amizade é também uma forma de 

amor.   

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

BOM FIM DE SEMANA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


