Meus queridos alunos,
Vem chegando a estação
De todas, a mais charmosa,
Traz o perfume das flores,
Traz belezas como a rosa,
Deixa tudo mais bonito,
E nossas manhãs mais cheirosas
Pró Dani e Pró Lore

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4
DATA: 25 DE SETEMBRO DE 2020 – SEXTA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro online:
9h30 às 10h20
Sala do G4A – Prós Danielle, Renata LIV, Ananda
14h às 14h50
Sala do G4B – Prós Lorena, Renata LIV, João

GRUPÃO DA PRIMAVERA
Área do Conhecimento: Linguagem
ATIVIDADE: Roda literária
OBJETIVO:Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de
expressão.
 Realizar a contação de história com o livro “A menina que parou o trânsito”
https://youtu.be/p2AJyaIRP48
 Chamar a atenção da criança para os detalhes da história:
- Quem são os personagens?
- Onde se passa a história?
- O que aconteceu na história de mais importante?


Agora faça um desenho da história no caderno de desenho.

English time:
Grupão!!

Momento LIV:
Olá, famílias! Como vocês estão?
Entramos na primavera, não é mesmo?
É tempo de renovação,
CRESCIMENTO!

florescimento,

mudanças,

transformações,

esperança,

Aproveitemos esse momento para renovarmos as energias na perspectiva de sermos o melhor
que pudermos ser.
Para celebrarmos a entrada da primavera vamos refletir um pouquinho sobre a ALEGRIA,
esse estado de contentamento, satisfação, prazer de viver, e que a mãe natureza pode nos
proporcionar tão bem.

Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Primavera” para a criança ouvir, dançar
e brincar livremente como ela desejar.
Segue o link do vídeo musical abaixo
https://www.youtube.com/watch?v=oKwSLgXN3zo
Após dançar e cantar, sugerimos que você converse com a criança sobre a música. Seguem
abaixo algumas perguntas como sugestão:
O que você achou do vídeo?
O que você entendeu sobre a música?
Do que a música fala?
Como ela se sente quando está desfrutando da natureza?
O que ela pode fazer para agradecer e cuidar da mãe natureza?
A música ensina que cada ser vivo na natureza tem o seu papel? E qual é o nosso papel? O
que a natureza espera de nós?
Elabore outras perguntas também, a partir das respostas que a criança for dando.
Aproveite para refletir junto com a criança sobre o significado da primavera, o que ela nos
traz e como a natureza nos faz bem.
Lembre de momentos felizes e alegres que vocês tiveram aproveitando todas as benesses da
natureza, como um banho de rio, um banho de mar ou um passeio no jardim, o colorido das
flores, a diversidade e beleza dos animais. Mostre a criança a importância e o valor da
natureza e como devemos cuidar dela.
Ao final, desenhe junto com a criança tudo que a primavera vem nos oferecer com todas as
suas cores, flores e frutos. Usem e abusem das cores!!
Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.
Até a próxima.

