
 

 

 

 

 

 

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

entre na sala. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 02 

DATA: 01 DE DEZEMBRO 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: 
 

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

https://youtu.be/oueAfq_XJrg  

 

ATIVIDADE: Separando as cores: Pegar alguns rolos de papel 

higiênico e pintar um de cada cor, depois pintar palitos de picolé 

com as mesmas cores usadas nos rolos. Pedir a criança que separe 

os palitos por cores, colocando dentro do rolo com a cor 

correspondente e a medida que for separando, falar o nome de 

cor. Ver modelo ao lado. 
 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Trabalhar a coordenação motora ampla, identificar 

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

https://youtu.be/oueAfq_XJrg


 

 INGLÊS: 

December, Tuesday, 01st, 2020 – Terça-feira, 01 de dezembro 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.  

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

e espaços que podemos ter em um parque. 

Vamos jogar “quizizz” ao vivo com o tema do parquinho. Quem será que vai acertar mais? 

Se prepare antes de jogar !! 

 

 

 MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Através de algumas atividades bem simples e divertidas, trabalhar alguns aspectos como 

coordenação motora ampla, fina e óculo-manual, assim como a noção espaço/tempo.  

Materiais: 

- Bexigas,  

- Folhas de jornal ou revista, 

- Colheres e bolinhas de papel (frutas pequenas, ex: limão) 

Espero que gostem e se divirtam bastante! 

https://youtu.be/rvUQ1fu7s5c 
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