Todo dia temos a oportunidade de aprender coisas novas, brincar, sorrir,
ser feliz... E pertinho de quem amamos a vida fica bem mais colorida...Por
isso a Pró Rivi e a Pró Carol estão muito felizes por ter vocês aqui
novamente!
Feliz, muito feliz retorno!!!!

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 3
DATA: 19 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, Camila, Ananda
14h às 14h40
Sala do G3B - Prós João, Camila, Caroline

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Sociedade
OBJETIVOS: Identificar as letras dos nomes dos professores. Relembrar a
rotina escolar (aulas remotas). Expressar suas preferências. Traçar letras usando
uma bandeja com tinta e o dedo.
ATIVIDADE: Ver o slide As letras dos nomes dos nossos Professores - Power
point (https://www.mendelvilas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/As-letrasdos-nomes-dos-nossos-professores.pdf) com as fotos e nomes dos professores.
Explorar principalmente as letras iniciais de cada nome, comparando com nomes
de familiares e de palavras significativas para a criança. Pode contar as letras
do nome de cada professor e observar as letras finais. Conversar sobre as
características de cada professor, área que atua e as atividades que costumam
realizar. Qual a atividade que você mais gosta? Desenho, história, massinha,
dançar, movimentar o corpo, pintar com tinta ou outros. Desenhar o que mais gosta
de realizar e postar para a pró no Classroom. Vamos fazer a letra inicial do nome
dos professores? Será bem divertido! Use uma bandeja ou fundo de uma caixa
plástica grande e passe tinta nela usando um rolinho ou bucha. Depois a criança
deve realizar o movimento das letras usando o dedo na bandeja ou fundo da caixa
melada de tinta. Para fazer a impressão da arte no papel, basta após desenho na
bandeja colocar uma folha de papel em cima das letras (bandeja) e passar a mão.
As letras irão ficar impressas na folha.

TEATRO:
Oi! Que saudade de vocês! Como foi o recesso? Brincaram bastante? Pois hoje
revelarei um segredo! Ahahaha! No vídeo de hoje mostro a minha transformação
em boneca Emília! Sim... Vocês acertaram! Pró Cami era Emília e Emília era Pró
Cami! Assistam esta super transformação no vídeo e se divirtam!
CONVOCAÇÃO GERAL:
Hoje no nosso encontro on-line iremos conhecer uma história chamada “Loja de
Brinquedos” e iremos iniciar a criação de personagens para um teatrinho que
iremos fazer dessa história no dia 9 e 11 de Novembro, aqui mesmo, na nossa
aulinha de teatro on–line.
Vocês topam se transformar em bonecos e bonecas dessa Loja?
Pró Cami para se transformar na boneca de pano Emília precisou de quê?

Ahá! Pois agora é com vocês! Vamos pensar em que boneco ou boneca cada um
gostaria de ser... E aos poucos criaremos estes personagens... Qual você
escolherá?
Será algum personagem de boneca e boneco que já existe? Ou será algum
inventado, criado por vocês... Tudo irá valer!
Beijinhos,
Pró Cami
Link vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OcLnfZXFeLk&t=2s

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

Travel song (https://www.youtube.com/watch?v=t3tMvIedIgU),

lembrar como foram os feriados. Vocês viajaram, ficaram em casa, brincaram
muito?
Desenhar o que fizeram nos feriados e lembrar quais foram esse feriados que
passaram.
Para a aula online a criança deve levar objetos que lembrem o recesso: fotos,
brinquedos, desenhos para falar sobre os momentos vividos nesse período.

