ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
ATIVIDADES SEMANA DE 26 A 30 DE JULHO

Olá queridos alunos!!!!!!
Como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando.
Como vocês sabem, estamos conhecendo a cultura de outros Países, ou
seja, conhecendo um pouquinho sobre o que podemos encontrar no
Mundo afora.
Vamos ficar um pouquinho mais no Japão e conhecer mais sobre essa cultura.
O Japão é um país fantástico, localizado no continente Asiático e possui
uma cultura milenar, uma cultura bem diferente da nossa cultura brasileira.
Os japoneses possuem muitos costumes como: se curvar para se
cumprimentar, tirar os sapatos para entrar em casa, as crianças costumam levar
para escola um bolinho de arroz para comer na hora do lanche e eles possuem
uma roupa tradicional chamada “KIMONO”, essa roupa é utilizada por adultos e
crianças.
O Japão também é famoso por seus jardins onde ficam as
cerejeiras. Vocês sabiam que eles fazem um festival para a
contemplação da floração das cerejeiras? O nome desse festival
é Hanami. Clique Aqui e conheça um pouco mais sobre esse
festival.
Vocês sabiam que aqui no Brasil temos um bairro que é a cara do Japão?
Isso mesmo, é o bairro da Liberdade localizado em São Paulo e abriga a
maior população japonesa fora do Japão.
Esse bairro possui construções com arquitetura japonesa, possui feiras,
restaurantes e parques característicos do Japão.

Você conhece o bairro da Liberdade em São Paulo? Já esteve lá?

Nosso destino agora é Paris.
E vamos de carona com Onilda, isso mesmo, a Bruxa
Onilda.
Quando a Bruxa Onilda ficou sabendo do Concurso de
Moda que aconteceria em Paris ela não perdeu tempo, criou um figurino mais
que original e foi voando para lá. Só que sua vassoura estava com problemas
mecânicos e ela acabou caindo dentro do Museu do Louvre. Pobre Bruxa Onilda!
Foi perseguida pelos guardas e teve que fugir por uma janela. Mas, depois
de muita confusão, ela acabou vencendo o concurso. Não venceu pelo belo
vestido que fez, mas pela roupa de baixo que ficou a mostra durante todo o
desfile.
Clique Aqui e conheça a história toda.

Agora é a sua vez!
Vamos entender um pouco sobre toda essa confusão. Registre as respostas em
seu caderno.
O que Bruxa Onilda foi fazer em Paris?
Qual o meio de transporte utilizado por ela?
Você se lembra quais foram os pontos turísticos por onde ela passou?
Que problema ela teve que enfrentar? Por quê?
Por que Bruxa Onilda ficou toda molhada?
Ela ganhou o concurso? Como?
Já que estamos falando de lugares do mundo, que outros lugares você
acha que Bruxa Onilda poderia ir?
Bruxa Onilda vai a __________________________.
Bruxa Onilda vai a __________________________.
Bruxa Onilda vai a __________________________.

Você conhece o Museu Louvre?

É o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico em Paris,
França. Um marco central da cidade, está localizado na margem direita do rio
Sena.
Rio Siena, aquele que Bruxa Onilda caiu, lembra?

MÃO NA MASSA!
Vamos agora conhecer um esporte bem legal, chamado “FUTEBOL
AMERICANO”, ele é de um País chamado Estados Unidos.
Já ouviram falar? Já jogaram esse tipo de futebol?

É um esporte que se baseia na velocidade, na agilidade, na força bruta e
na capacidade tática de seus jogadores. Estes trabalham em equipe
empurrando, bloqueando ou perseguindo os adversários para que a bola
possa avançar pelo território até a zona de pontuação.
São 11 jogadores em cada time.

Os times devem somar o máximo de pontos possíveis no jogo.
Vocês notaram alguma semelhança com o nosso futebol? E diferenças?
Semelhanças com o nosso futebol

Diferenças com o nosso futebol

11 jogadores em cada time

Forma de pontuação

Como vimos a bola do Futebol Americano é bem diferente da nossa.
Clique Aqui e veja o passo a passo para confecção dessa bola, afinal podemos
sim, fazer adaptações.
Vocês só vão precisar de 2 garrafas pets, tesoura, fita e jornais. Vamos
lá!!!!!

Espero que vocês tenham gostado!

Até a próxima semana!!!!

