
 

 

 

 

 

 

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

entre na sala. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 02 

DATA: 04 DE DEZEMBRO 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:   

 Sociedade/Natureza:  

ATIVIDADE: Cores dos alimentos: Vamos procurar em revistas 

ou na internet alimentos com cores: vermelha, verde e amarela. 

Depois montar um cartaz separando esses alimentos formando 

três colunas. E agora, que tal ver qual alimento (frutas e 

verduras) temos em casa para separar por cores? Ver modelo 

ao lado. 

 



OBJETIVOS DAS ATIVIDADES: Favorecer a concentração, estimular a criatividade, 

desenvolver habilidades motoras, trabalhar o reconto de histórias. 

 

 INGLÊS: 

December, Friday, 04th, 2020 – Sexta-feira, 04 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.  

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

e espaços que podemos ter em um parque. 

Nosso parquinho já está ficando cheio de brinquedos!! Saber das crianças se elas gostam 

do balanço no parquinho, se elas foram sozinhas ou acompanhadas de alguém da família. 

Desenhar o balanço no parquinho. 

 

 

 L.I.V.: 

Olá família, tudo bem com vocês? 

Finalmente chegamos no mês de dezembro e com ele vem as festas de final de ano que 

nos trazem o espírito natalino de solidariedade e a esperança de um ano novo melhor não 

é mesmo? 

Aproveitando este espírito de solidariedade e esperança, o LIV abordará o amor como o 

sentimento que nos fortalece e nos une.  

Precisamos sempre lembrar como o amor contagia e é contagioso. Só ele, perdoa, supera, 

alcança, conecta, torna o impossível possível, e nos faz ter força para lutar.  

Assim, dialogue com a criança sobre o poder deste sentimento. Como ele é tolerante e 

paciente.  

A título de ilustração convide a criança para assistir a linda história do vídeo anexo. É 

interessante que você assista junto com ela.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k 

https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs
https://youtu.be/G3C426qfzsM
https://www.youtube.com/watch?v=r9D-uvKih_k


Depois de assistirem juntos, dialoguem 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? 

4. O que acontecia com o dragão? 

5. Por que o dragão ficou tão triste e envergonhado? 

6. Por que a menina nunca o abandonou? O que ela sentia por ele? 

Em seguida peça a criança para fazer um desenho sobre a parte que mais gostou do vídeo.  

Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.  

Vamos adorar receber! 

 

 


