Olá, olá Grupo 3!
A semana será de pura alegria... Iremos nos divertir e aprender de
montão... Venha mergulhar nessa aventura com a gente!
Beijinhos das Prós Ríviam e Carol

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3
DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2020 – QUINTA-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 10h00
Sala do G3A – Prós, Ríviam, Ananda.
14h às 14h40
Sala do G3B - Prós João, Caroline

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA, MATEMÁTICA E ARTES
OBJETIVO: Construir flores e bichinhos ou seja, elementos da natureza usando frutas.
Desenvolver a criatividade. Identificar as frutas. Desenvolver hábitos alimentares mais
saudáveis. Reconhecer cores e explorar sabores das frutas doce ou azedo.
ATIVIDADE: Observar as imagens do Power point (https://www.mendelvilas.com.br/wpcontent/uploads/2020/09/Criando-bichinhos-com-frutas-power-point.pdf) com diferentes bichinhos e elementos da natureza feitos com frutas. Que bichinho você gostaria
de fazer? Listar os nomes das frutas que tem em casa e convidar a criança para construir
algum bichinho com elas. A criança vai fazer a sua arte com ajuda do adulto sem se
preocupar em fazer igual as imagens (eles são apenas fonte de inspiração). Usar a
criatividade! Lavar as mãos para manipular as frutas. Cortar em rodelas, cubinhos ou
fatias as frutas. A criança pode cortar as frutas mais fáceis de corte como a banana ou
morangos usando uma faca infantil e o adulto corta as que exigem maior grau de
dificuldade. Depois é só montar o bichinho, usando a criatividade, explorar as cores de
cada frutinha e fazer fotos e vídeos da produção para a Pró. E no final pode comer e se
deliciar com o bichinho feito de frutas. Pode questionar no momento da degustação se as
frutas são doces ou azedas.
Na aula online faremos flores com frutas, assim trazer um prato grande ou bandeja e
algumas frutinhas cortadas em rodelas e em fatias para a proposta.

INGLÊS:
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 I have a pet (https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0), ver os
animais que aparecem na canção e repetir os seus nomes.
Logo em seguida fazer a atividade do livro página 54, em uma folha de papel vamos fazer
um handprint, vamos transformar as nossas mãos em carimbo e fazer um lindo pássaro.

