Olá Grupo 2!
Vamos nos divertir e animar nossa semana da Criança, com as atividades bem
criativas!
Acesse o link e entre na nossa salinha.
ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 2
DATA: 8 DE OUTUBRO 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 on-line:
9h30 às 10h10
Sala do G2A – Prós Plysia, Ananda
14h às 14h30
Sala do G2B – Prós Michelle, João

Hoje é dia de Drive-thru! Estamos esperando vocês!
Vista sua farda, enfeite o carro, traga
balões coloridos, cartazes e faça um
cabelo bem maluco e divertido. Leve sua
alegria, façam o uso da máscara facial,
utilize o álcool gel se necessário, e
venha para a aventura na escola Mendel
Vilas! Estamos com saudades!

Ah, preste atenção às dicas importantes para garantir sua participação!
Quando chegar ... A diversão vai rolar, não desça do carro, pois a brincadeira é
a interação, por meio do aceno, das palmas, do troféu joinha (fazendo legal), para
as surpresas que aguarda você e sua família no nosso Drive Thru.
Até lá!

Para fazer e se divertir em família.
ÁREA DO CONHECIMENTO:
Arte/Psicomotricidade:
Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=BIlVBOt9ZwQ
ATIVIDADE: Que diversão! Adoro bolinhas de sabão...Vamos fazer bolinhas de sabão e
nos divertir? A mamãe vai preparar o sabão e colocar em um recipiente e vamos soprar
no jardim!!! OBA!
OBJETIVOS

DA

ATIVIDADE: Ampliar a coordenação motora fina/Promover

socialização/ Realizar contagem das bolinhas.

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 Lunch song (https://www.youtube.com/watch?v=bB2-3tPryAU), ver o que
a família está almoçando.
Vamos fazer um brinquedo bem lega com o teache João?
Assistir ao vídeo do teacher João ensinando a fazer um brinquedo bem legal!.

Desejamos que a diversão reine no recesso!
Que bom ser CRIANÇA! Viva!
Beijos carinhosos.
Pró Michele e Pró Plísia

