RECADINHO ESPECIAL

Oi, crianças lindas do meu coração!
Iniciamos mais uma semana e preparamos várias atividades para
proporcionar a vocês, momentos de aprendizado e muita diversão.
Aguardo vocês nas nossas aulas!
Beijos da sua pró, que ama muito vocês!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B
DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2020 – QUINTA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro on-line:
8h às 8h45
Sala do G5A – Prós Natália, Rosana
Sala do G5B – Prós Daniela, Natália

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA / ARTES / LINGUAGEM
Objetivos: Relembrar alguns animais invertebrados, realizar desenho de um invertebrado,
escrever o nome do invertebrado e falar sobre suas características.
Atividade: Projeto Mundo Animal / Animais invertebrados
1.

Mostrar o vídeo sobre animais invertebrados.

2. Após o vídeo, explorar o tema, ouvindo as crianças sobre seus conhecimentos.
3. Solicitar que escolham um invertebrado para desenhar e colocar o nome do animal.
4. Após o desenho, a criança deverá apresentar o desenho e falar sobre as
características do invertebrado escolhido.
https://www.youtube.com/watch?v=CKqzszy7jUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y1G129sfE1A&t=118s

English time:
September, Thursday, 17th, 2020 – Quinta-feira, 17 de setembro de 2020
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “Farm House”.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2020 – QUINTA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro on-line:
14h às 15h
Sala do G5C – Prós Lucileide, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: NATUREZA / ARTES / LINGUAGEM
Objetivos: Relembrar alguns animais invertebrados, realizar desenho de um invertebrado,
escrever o nome do invertebrado e falar sobre suas características.
Atividade: Projeto Mundo Animal / Animais invertebrados
1.

Mostrar o vídeo sobre animais invertebrados.

2. Após o vídeo, explorar o tema, ouvindo as crianças sobre seus conhecimentos.
3. Solicitar que escolham um invertebrado para desenhar e colocar o nome do animal.
4. Após o desenho, a criança deverá apresentar o desenho e falar sobre as
características do invertebrado escolhido.
https://www.youtube.com/watch?v=CKqzszy7jUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y1G129sfE1A&t=118s

English time:
September, Thursday, 17th, 2020 – Quinta-feira, 17 de setembro de 2020
Good Morning!!
Vamos assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer uma “Farm House”.

