Mais uma viagem ao mundo do conhecimento vai começar! Vamos
juntos com a Pró Ríviam e a Pró Carol viajar, brincar e aprender
a semana inteira... Quanta aventura!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3
DATA: 01 DE OUTUBRO 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 14h30
Sala do G3B - Prós João, Caroline

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Psicomotricidade
OBJETIVO: Desenvolver a capacidade de chutar e a orientação espacial.
Identificar letras do alfabeto. Criar letras do alfabeto usando palitos de picolé.
Atividade: Projeto Alfabeto Viajante! Hoje vamos brincar com bolas e com copos
com as letras do alfabeto... Será muito divertido! Você vai precisar de uma bola
de futebol e de copos descartáveis. Um adulto deve escrever uma letra do
alfabeto em cada copo (letra bastão) e espalhar os copos no chão da casa ou área
externa. A criança deve chutar a bola e acertar a letra. Pode solicitar que a criança
chute a bola para acertar determinada letra (que o adulto indicar) e em outro
momento deixar livre e a criança deve dizer o nome da letra acertada. Brincar
várias vezes ou até o interesse acabar.
Atividade: Vamos brincar de fazer algumas letras com palitos de picolé? Pode usar
palitos coloridos ou pintar previamente os palitos com anilina ou tinta guache para
a atividade (deixar secar). A criança deve ser estimulada a construir letras (que
possuem apenas retas) com os palitos: A, E, F, H,I,L,M, N, T, U,V,W, X,Y,Z Fazer
vídeos ou fotos da brincadeira.
Para a aula online vamos precisar de uma lousa ou quadro ou papel grande.

INGLÊS:
Pela manhã passar a canção que se encontra no Youtube, This is the way we go to
school (https://www.youtube.com/watch?v=fsIb5L0_pGY), estimular o estudante
a cantar e dançar.
Por a canção The lunch song (https://www.youtube.com/watch?v=vo8HZ6cMsO4)
ver os alimentos que aparecem na canção e repeti-los.
Logo em seguida fazer a atividade do livro página 58, ouça o áudio CD2 32 e circule
a imagem que corresponde ao áudio.

