RECADINHO ESPECIAL

É BOM SER CRIANÇA
TER DE TODOS ATENÇÃO
DA MAMÃE, CARINHO
DO PAPAI, A PROTEÇÃO
É TÃO BOM SE DIVERTIR
E NÃO TER QUE TRABALHAR
SÓ COMER, CRESCER, DORMIR, BRINCAR...
Toquinho.

Oi crianças lindas do meu coração!
Preparamos para essa semana, alguns momentos bem legais para vocês!
Pois no dia 12 de outubro, comemoramos o dia das crianças.
Também gostaríamos de dizer, que iremos ficar um tempinho sem nos ver, teremos um
pequeno recesso, mas logo, logo voltaremos para novas aprendizagens!
Beijos já com saudades, da sua pró.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 A e B
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2020 – TERÇA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
Oba, Grupão! Vamos nos preparar!
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!

INGLÊS
October, Tuesday, 06th, 2020 - Terça-feira 06 de Outubro de 2020
Good Morning!
Hoje vamos fazer a página 59 do livro.
Vamos ouvir a música 32 e desenhar o que a menina gosta e o que ela não gosta.
Áudio:
https://drive.google.com/file/d/1Q7vd7SfZyVnZ6VjdA55qZ0r13L0LO2eY/view?usp=sh
aring
O que ela disser na música I don’t like... É o que ela não gosta. Vamos desenhar nos balões
de cima.
O que ela disser I like...É o que ela gosta. Esses, vamos desenhar nos balões de baixo.

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.

ROTEIRO DE ATIVIDADES – GRUPO 5 C
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2020 – TERÇA-FEIRA
Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o email institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite.
14h às 15h
Sala do G5C – Prós Lucileide, João
Oba, Grupão! Vamos nos preparar!
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!

INGLÊS
October, Tuesday, 06th, 2020 - Terça-feira 06 de Outubro de 2020
Good Morning!
Hoje vamos fazer a página 59 do livro.
Vamos ouvir a música 32 e desenhar o que a menina gosta e o que ela não gosta.
Áudio:
https://drive.google.com/file/d/1Q7vd7SfZyVnZ6VjdA55qZ0r13L0LO2eY/view?usp=sh
aring
O que ela disser na música I don’t like... É o que ela não gosta. Vamos desenhar nos balões
de cima.
O que ela disser I like...É o que ela gosta. Esses, vamos desenhar nos balões de baixo.

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.

