ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
ATIVIDADES SEMANA DE 19 A 23 DE JULHO
Olá pessoal! Esperamos que todos estejam bem!

Preparados para mais uma viagem incrível?
Vamos ver brincadeiras, expressões, costumes e lugares
maravilhosos.
Vamos lá?
Vocês sabiam que existem jogos e brincadeiras diferentes pelo mundo
afora? Algumas são bem diferentes das que conhecemos, mas outras são até
bem parecidas com as nossas!
Então vamos conhecer alguns desses jogos e brincadeiras?
Chame sua família para jogar com você!
ESPANHA – RAYUELA
A brincadeira é típica na Espanha. O jogo tem como objetivo a
precisão. Consiste em desenhar no chão a área para lançamento da
tampinha.

Cada um na sua vez, deverá tentar lançar a
sua tampinha dentro do quadrado.
Observe o quadro com as pontuações.
Lembra o jogo de Amarelinha não é mesmo?
Clique Aqui e veja como jogar.

Agora que você já sabe todas as pontuações do jogo La Rayuela, está na
hora do jogo! Chame a família! E bom jogo!!!

JAPÃO - JOKENPO
É um joguinho bem antigo que teve origem na China,
mas no Japão recebeu esse nome e se tornou popular em todo
o mundo.
Utilizando apenas as mãos os participantes precisam fazer três gestos
com as mãos:
mão fechada - PEDRA;
mão fechada e apenas dois dedos levantados (dedo indicador e dedo
médio) – TESOURA
mão totalmente aberta - PAPEL
Depois de gritar “JOKENPO”, os
participantes devem fazer, imediatamente,
um dos gestos (pedra, papel ou tesoura).
Para saber quem ganhou basta
comparar os símbolos.
Clique Aqui e veja uma forma de jogar.

Ainda no Japão...
Vamos aprender como se lê e escreve e algumas expressões em
japonês.
Expressões que parecem desenhos!

CURIOSIDADES!
•

Nas escolas japonesas, os estudantes não fazem prova até alcançarem a
quarta séria (10 anos de idade). Fazem apenas alguns pequenos testes.

•

As crianças são ensinadas a respeitar as outras pessoas e serem gentis com
os animais e a natureza.Elas também aprendem sobre generosidade,
compaixão e empatia. Além de autocontrole, coragem e justiça.

•

Os próprios estudantes são responsáveis pela limpeza das salas de aulas,
corredores, lanchonetes e banheiros.Isso

acontece pois, o

sistema

educacional japonês acredita que exigir que os alunos cuidem da limpeza da
escola os ensinará a trabalhar em equipe e a ajudar-se mutualmente.
https://ensino.digital/blog/10-fatos-sobre-a-educacao-japonesa-que-vao-te-inspirar

Nosso destino agora é a AUSTRÁLIA
Você sabia que os brasileiros ganharam seu lugar na
sociedade australiana?
Eles encontraram um espaço para se expressar e desenvolver
atividades, como capoeira, jiu-jitsu (muito comum nos grandes centros urbanos),
música, entre diversas outras.
Em muitas cidades da Austrália, é possível encontrar pequenos sinais de
influência brasileira, seja na forma de se vestir das mulheres nas praias, no uso
de sandálias havaianas, no consumo de açaí em alguns bares.

Alguns Pontos turísticos da Austrália

Grande barreira de corais
Também conhecida como Grande
Barreira de Recifes, essa grande
maravilha natural é o maior recife de
corais do planeta.

Harbour Bridge
A Harbour Bridge é uma ponte de aço construída sob a
Baía de Sydney que liga as partes sul e norte da
cidade. Um dos maiores ícones da cidade de Sydney e
um dos maiores símbolos da Austrália, a ponte
começou a ser construída em 1924 e levou 8 anos para
ser finalizada.

Quem aí gosta de piquenique levanta as mãos...
Você sabia que o piquenique é um dos programas de família favorito dos
australianos? Seja em praças, parques ou praias.
Pensando
nesse
costume
dos
australianos, que tal fazer um piquenique
bem legal e diferente?
A atividade é fazer um piquenique em
casa. Ficar em casa não significa que você
precisa ficar no tédio. É uma ideia gostosa
para fazer em família.

Dicas:
Escolha um cantinho da casa
Na sala, no quarto, no quintal ou até mesmo na varanda, escolher o
cantinho da sua casa onde ocorrerá o piquenique é o primeiro passo! Vale
arrastar os móveis e pegar algumas almofadas e travesseiros para deixar tudo
bem confortável.
Escolha alimentos que tenha na sua casa e que seja de sua preferência.
Boa diversão!!!

E nossa viagem vai chegando ao fim...

Até a próxima semana!!!!

