“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”
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Hoje é dia de Drive-thru! Estamos esperando vocês!
Vista sua farda, traga 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,
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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.

PARA FAZER EM FAMÍLIA E SE DIVERTIR!
ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem/ Matemática/ Psicomotricidade.
OBJETIVO: Estimular a observação, a capacidade de julgamento, sensibilidade.
Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle motor.
Conhecer o processo de transformação irreversível.
ATIVIDADE: Filminho com pipoca
Conversar com a criança sobre o recesso, falar que ela terá um tempinho para
descansar um pouco da rotina de aula e que terá mais tempo para assistir filmes.
Fazer questionamentos; Você se lembra de algum filme que já assistiu? Qual filme
você mais gostou? Já foi no cinema? Como é um cinema? Você gosta? O que
geralmente as pessoas comem lá?
Assistir ao vídeo Pula Pula pipoquinha
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw

Depois de assistir ao vídeo, convidar a criança a observar a produção de uma
pipoca. Apresentar o milho de pipoca cru e depois fazer a pipoca permitindo (com
muito cuidado) que a criança participe do processo, que veja e que ouça o milho
estourando. Mostrar a pipoca pronta chamando atenção para a transformação do
milho cru para a pipoca estourada.
ATIVIDADE: Livro Prosinha 2, Ficha 106. Ler a parlenda para a criança. Depois,
orientar a picar papel com as mãos, fazer bolinhas e colá-las dentro do pacote
representado na atividade. Explorar noções de cheio / vazio, muito pouco. Contar
as bolinhas.
Após a produção da pipoca e da atividade. Escolher um filme bem bacana para
assistir com a família, comer a pipoca e relaxar. Bom recesso!!!
Sugestões de filmes: Divertida Mente; O Poderoso chefinho; Como treinar o seu
dragão 3; Turma da Mônica - Laços; Rio 2; Frozen - Uma aventura congelante;
Moana...

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!.

BOM RECESSO! DESCANSEM PARA VOLTARMOS AINDA MAIS DESEJOSOS
PARA APRENDER AINDA MAIS!!

