“A vida é uma criança, um carrossel de esperança
Amor e paz é o que queremos
Venha com a gente e cantaremos
O nosso mundo é colorido e como é lindo
Igual uma bola de sabão, é de ilusão
Nosso caminho é florido e nossa vida tem sabor de emoção”

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3
DATA: 5 DE OUTUBRO DE 2020 – SEGUNDA-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 Ríviam, Ananda.
14h às 14h40
Sala do G3B - Prós Caroline, João

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Matemática
OBJETIVOS: Favorecer a expressão de sentimentos, compreensão do cotidiano
e a construção da identidade. Estimular o jogo simbólico. Desenvolver a linguagem
oral para expressar desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Realizar
contagens.

ATIVIDADE: Brincadeira com bonecos
Convidar a criança para assistir ao vídeo Boneca de lata, dançando e fazendo os
movimentos.
https://www.youtube.com/watch?v=a9TIy7OTmGg
Informar que hoje a brincadeira será com bonecos. Questionar: Você tem bonecos
(as)? Quantos bonecos será que você tem? Vamos pegar para contar? Vamos dar
nomes a eles?
Com a criança, selecionar alguns bonecos preferidos, realizar contagens, separar
por tamanho, por características, por cor... Depois, pedir para ela nomear os
bonecos. Escrever os nomes numa folha de papel ofício, ou com alfabeto móvel, e
explorar as letras (letra inicial, final, quantidade de letras).
Em um espaço confortável, separar outros brinquedos para enriquecer a
brincadeira com os bonecos. Exemplo: roupinhas, comidinhas, pratinhos,
carrinhos... O adulto deverá entrar, observando, imitando e participando. Nestes
momentos, é interessante observar as estratégias do brincar (se usa mais
linguagem oral ou corporal; como transforma os materiais, por exemplo, um
pequeno pedaço de madeira que virou uma escova de dente para fazer a higiene
bucal do boneco; como é a interação…)
ATIVIDADE: Desenhar numa folha de ofício, a parte preferida da brincadeira.
Hoje na aula online teremos um momento bem divertido “O aniversário dos
bonecos”. Escolha e arrume o seu boneco preferido para participar da nossa
festinha virtual!

Amanhã em nossa aulinha online teremos um Show de talentos com fantasias.
Preparar a criança para apresentar algo que ela saiba fazer.

INGLÊS:
Data: 05/10/2020
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.
Logo em seguida fazer a atividade do livro página 59, vamos fazer o caminho até
a comida? Vamos usar cores diferentes para cada comida. Usar o Yellow para o
rice, o green para a salad e o brown para o cake.

Amanhã terá uma apresentação muito especial! Vista sua fantasia,
pinte seu rosto, peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem
gostoso para se alegrar e divertir.

