
 

 

 

 

 

 

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

entre na sala. 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2 

DATA: 15 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 de Natal, enquanto realizam a 

atividade. https://youtu.be/t3mP80pZZvY  

 

ATIVIDADE: Minha árvore de Natal: Pegar cartolina e cortar do 

tamanho que quiser que fique sua árvore, depois enrolar em formato 

de cone e enfeitar com papeis picotados ou utilizando outros 

materiais, usando a criatividade. Ver modelo em anexo.  
 

OBJETIVOS DA ATIVIDADE: Trabalhar a coordenação motora 

ampla e fina, identificar cores, estimular a percepção visual e 

trabalhar a orientação espacial, usando tema natalino.  

 

https://youtu.be/t3mP80pZZvY


 INGLÊS:  

Hello Kids !! The Christmas is coming. 

Pela manhã passar a canção “Santa Claus is coming to town” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt), estimular o 

estudante a cantar e dançar. 

Logo em seguida colocar a canção “Jingle Bell Rock” Para ficar no clima do Natal. 

(https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k)  

Que legal criançada, o cartão está ficando lindo !! Vamos finalizar o nosso cartão. 

Será uma linda surpresa para o Natal !! 

 

 MOVIMENTO – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivo: 

Através de brincadeiras trabalhar aspectos psicomotores importantes no 

desenvolvimento infantil.  

 

Materiais: 

- Canudos; 

- bolinhas de isopor ou papel; 

- copo; 

- rolo de papel higiênico; 

- uma fruta; 

- um cesto; 

- prato descartável.  

Espero que se divirtam brincando. 

Acesse o link e divirta-se! 

https://youtu.be/NVPWIBips_0 

 

AMANHÃ NOSSO ENCONTRO SERÁ ÀS 9h30’ (G2A) / 14h30’ (G2B) COM A 

APRESENTAÇÃO DO NOSSO GRUPÃO. PREPARE-SE VESTINDO O FIGURINO DE SEU 

PERSONAGEM E VENHA SE DIVERTIR! CHAME A FAMÍLIA. VAI SER MUITO LEGAL! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oA2ssje1o-k
https://youtu.be/NVPWIBips_0

