
 

 
 

 Que seu Natal seja repleto de amor e alegrias junto à família... Que tenha 

lindos sonhos para sonhar e que num toque de mágica se tornem realidade! 

 Foi um ano muito especial e ficamos muito felizes em ter vocês conosco: 

Joãozinho Pedro, Zarinha e Janjão Maia, mas é chegada a hora de  

recarregar as energias para as lindas surpresas que ano de 2021 nos 

reserva.  

 Feliz Natal e um ano novo maravilhoso! 

 

Beijinhos recheados de amor das Prós Ríviam e Carol. 

 

 

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. 

9h30 às 10h10  

Sala do G3A – Prós Daniel, Ríviam, Ananda. 

14h às 14h40 

Sala do G3B - Prós Daniel, Caroline, João 

 



OBJETIVOS: Construir  e prender placas com os nomes de objetos da casa ( 

adulto será o escriba).  Entrar em contato com a função social da escrita. 

Identificar letras do alfabeto.  

ATIVIDADE: Hoje vamos brincar de fazer plaquinhas com os nomes de coisas da 

nossa casa? Vamos encher a casa de plaquinhas, oba!!! Escolher com um adulto um 

cômodo da casa e utilizar papel ofício, cortar com uma plaquinha e o adulto deve 

escrever com letra bastão grande o nome de  coisas que a criança disser que tem 

no cômodo, exemplo da sala: sofá, mesa, tv, quadro, vaso, tapete, dentre outros. 

O adulto deve escrever os nomes  soletrando, ouvindo a opinião da criança sobre 

a letra inicial das palavras, e depois a criança deve prender cada plaquinha perto 

do objeto, o nome ( usar durex). Explorar principalmente a letra inicial de cada 

palavra. Fazer foto da proposta para postar no classroom. 

MOVIMENTO: 

 

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 

 

 

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. 

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


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 !! 

 

AMANHÃ NOSSO ENCONTRO SERÁ ÀS 9h30’ (G3A) / 14h (G3B) 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=oA2ssje1o-k

