“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: 06 DE OUTUBRO DE 2020 – TERÇA-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

GRUPÃO:
A aventura está no ar, é dia de
Teatro!
Para esta proposta, se possível,
conecte seu aparelho digital ao
monitor da televisão e altere seu
layout para barra lateral, deixe os
microfones desabilitados (desligados)
e não esqueçam aquela pipoca e suco
delicioso para o deleite da peça
teatral com a família e amigos!
Para fazer em família...
ÁREA DO CONHECIMENTO: Psicomotricidade
OBJETIVO: Expressar através do movimento, Desenvolver a coordenação motora
fina e ampla,
ATIVIDADE: Dança dança
Perguntar para a criança que tipos de danças ela conhece, se ela se lembra de
alguma ocasião em que tenha dançado ou visto pessoas dançando e como eram os
movimentos.
Convidar a criança para experimentar a dança através de vídeos. Num local amplo
e seguro, preparar o aparelho celular, computador ou televisão para exibir os
vídeos e ouvir as músicas. Vale permitir brinquedos e acessórios que a criança se
sinta à vontade para dançar (o adulto deverá respeitar o tempo e a vontade dela).
Sugestões:
Estátua - Xuxa
https://www.youtube.com/watch?v=6KIWBkAikGs
Dança do canguru - Aline Barros
https://www.youtube.com/watch?v=jVk0ZgLn378

Beby Shark Dance
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
Tchutchuê
https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY&list=PLBmhEHdH3Da3ppHNj
wq7pwtgzUaKNzxdQ&index=2&t=0s
Depois de exibir os vídeos e incentivar a dança, questione o que a criança achou e
como ela se sentiu dançando.
O registro desta atividade poderá ser através de fotos ou filmagem para ser
postada.

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 a teache ananda?
Assistir ao vídeo da teacher Ananda ensinando a fazer um brinquedo bem legal!.

Amanhã terá a contação de história com a autora do livro “Se eu fosse a
vovó”, Gabriela Monteiro. Com ela vamos aprender a fazer um brinquedo bem
divertido.
Separe o material: revistas velhas, jornal, folhas de papel, cordão, lã,
tesoura e cola.
Peça a mamãe um balde de pipoca e um suco bem gostoso para se alegrar e
divertir.

