Meus pequenos,
Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os
instantes da vida.
Aproveitem o dia de vocês!
Pró Dani e Pró Lore

ROTEIRO DE ATIVIDADES - GRUPO 4
DATA: 07 DE OUTUBRO DE 2020 – QUARTA-FEIRA
Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o
e-mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Professores no encontro online:
9h às 10h20 –
Sala do G4A – Prós Danielle e Ananda
14h às 14h50
Sala do G4B – Prós Lorena e João

Área do Conhecimento: Linguagem
ATIVIDADE: Fantasias
OBJETIVO: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.
 Oba, hoje é dia de fantasia!
 Fazer uma lista das fantasias que a criança gosta.
 Depois, fazer um desenho da fantasia que está vestido ou, da fantasia
que mais gosta.

English time:
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.
Pôr o vídeo “Alphabet Occupations” (https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw),
repetir o vocabulário.
Logo em seguida fazer a atividade do livro página 60, vamos assistir a historinha
Firefighters (https://www.youtube.com/watch?v=NrVCLJ5SB2g). Pedir que as
crianças recontem a historinha. Em seguida ouvir o áudio cd2-33 e pintar os personagens
que estão falando.

A magia é a palavra para nossa imaginação!
Hoje é dia de Contação de História!
Para estreitarmos 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 contação de história
com a família e amigos!

Amanhã vai ser bem divertido, oba! Drive Thru no Colégio!
O Colégio estará preparado para ver você e sua família. Faça cartazes, leve balões
coloridos, enfeite o carro que a surpresa será grande. Estamos esperando por
vocês. Venha se alegrar, receber um grande sorriso e diminuir a saudade!
Peça a mamãe que faça um cabelo maluco, colorido e divertido.
Não esqueça: use o uniforme, máscara, leve álcool e garrafinha de água.
Estarei te esperando muito ansiosa!

