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: 02 DE OUTUBRO 2020 – SEXTA-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 10h10
Sala do G3A – Prós Renata, Ríviam, Ananda.
14h às 14h40
Sala do G3B - Prós João, Renata, Caroline

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Artes
OBJETIVO: Escolher um livro virtual da nossa ciranda. Despertar o gosto pela
literatura. Ampliar os conhecimentos de mundo através das histórias. Relatar
cenas e as principais situações da história, demonstrando compreensão. Ampliar o
vocabulário. Criar uma arte com o tema da história, dando asas à imaginação.
Atividade: Ciranda de livros virtual. Vamos fazer uma ciranda de livros diferente,
virtual? A pró colocou aqui no Classroom alguns livrinhos para você participar dessa
Cirandinha. É só escolher um dos livros para ler com a família. Depois faça uma
arte bem criativa sobre a história. Estimular a criança a falar dos principais
acontecimentos da história lida, refletindo sobre os acontecimentos, recontando
a história com certa sequência lógica. Para isso o adulto pode ir questionando, ex.:
Qual o título da história? O que acontece? Qual o motivo? E no final?
Sugestão de artes e mais conversa sobre cada história:
1- Se a criança escolheu na ciranda a história: A casa feia, pode fazer uma
casinha de dobradura ou papel e decorar dando asas à imaginação. Perguntar
à criança: E como é a sua casa? Grande ou pequena? Que cor? Você acha ela
feia ou bonita? O que deixaria sua casa mais bonita?
2- Se a criança escolheu para ler a história: Um amor de família, pode fazer uma
maçã grande de papel e pintar com tinta e pincel a família nela. Aproveitar e
conversar sobre como é a sua família. O que costumam fazer juntos? Quantas
pessoas têm na sua família?
3- Mas se a criança escolheu a história: Tem bicho no Circo, pode fazer a cara
de um bichinho do circo usando pratinho descartável, fazer orelhas de papel,
desenhar e pintar a carinha com tinta e pincel. Aproveitar e perguntar: Você
já foi ao circo? Como foi? Qual a apresentação que você mais gostou? Caso
não tenha ido, o que gostaria de ver se fosse ao circo?
4- Se escolheu para ler a história: Quando me sinto zangado, pode desenhar com
tinta e pincel uma carinha zangada e uma carinha feliz. Aproveitar e conversar
sobre o que te deixa feliz ou zangado e o que costuma fazer para ficar mais
calmo quando fica zangado.

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.
Vamos assistir ao vídeo da teacher Ananda fazendo um “experimente” muito legal!

LIV:
Olá, famílias! Como vocês estão?
Esperamos que estejam todos muito bem!
Em nosso último encontro falamos sobre a primavera e toda a alegria que ela nos
traz.
Aproveitando ainda esse clima de primavera, que tal focarmos a nossa atenção a
tudo aquilo que nos faz sorrir? Alguns dizem que a qualidade da nossa vida está
diretamente relacionada aonde focamos nossa atenção. Vale a pena experimentar!
E quanto ao sorriso já foi comprovado o quanto ele é contagiante e nos faz bem.
Assim, convidamos você para mostrar o vídeo musical “Sorrisos – Músicas e
Canções para crianças” disponível no link abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=V10PpBvnQE0
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?
O que te faz sorrir?
Como você se sente quando está sorrindo ou quando vê alguém sorrir?

Se quiser, lembre de situações engraçadas que viveram juntos e brinque com a
criança de dar várias risadas diferentes e engraçadas. Garanto que é diversão na
certa!
Ao final, se achar oportuno, peça a criança para fazer um desenho sobre a música.
Se puder, compartilhe conosco aqui no Google Classroom.
Até a próxima.

