
 

 

 

 

 

 

Venha se divertir e aprender nas nossas aulinhas da semana. Acesse o link e 

entre na sala. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 02 

DATA: 30 DE NOVEMBRO 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 ouvir a musiquinha enquanto realizamos a atividade. Ver link em anexo.  

https://youtu.be/p05PaGx4m3Q  

ATIVIDADE: Brincando com as formas: Um adulto deverá cortar várias 

formas geométricas, depois entregar para a criança, mostrar alguns 

modelos de figuras construídas a partir de formas para que ela possa 

reproduzir ou simplesmente deixar que ela construa livremente. Ver 

modelo em anexo.  

 

 

https://youtu.be/p05PaGx4m3Q


OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Reconhecer as formas geométricas, trabalhar a 

orientação espacial, estimular o aprendizado através do lúdico. 

 
 

 INGLÊS:  

November, Monday, 30th, 2020 – Segunda-feira, 30 de novembro de 2020. 

Good Morning! 

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  Playing on playground (https://youtu.be/G3C426qfzsM), ver os brinquedos 

e espaços que podemos ter em um parque. 

Saber das crianças se elas gostam do escorregador do parquinho, se elas têm coragem 

de ir. Desenhar o escorregador no parquinho.  

 

 TEATRO: 

Meus Amores, 

Hoje no nosso encontrinho on-line continuaremos os ensaios para o nosso Grupão que 

apresentaremos o teatro “As Belas Borboletas”, inspirado na história do livro “A Bela 

Borboleta” de Ziraldo! Todos já sabem quais serão os seus personagens! Vamos treinando 

as nossas falinhas e no vídeo que gravei e já está hoje aqui disponibilizado para vocês, 

trago as músicas que iremos cantar e dançar no dia do teatro! Assistam ao vídeo quantas 

vezes quiserem e puderem... Dançando e cantando juntinho comigo! Oba!!!!!!  

Além do vídeo de hoje, das coreografias, deixaremos aqui para vocês o vídeo da semana 

do dia 16 e 18 de novembro (para quem ainda não assistiu) em que eu conto a história da 

Bela Borboleta! Dá o play! Beijinhos da Pró Cami! 

LINK VIDEO das Coreografias https://www.youtube.com/watch?v=cNPouSOBma0 

LINK VIDEO da História da Bela Borboleta https://youtu.be/IOCuTps5-Lo 
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