Prezadas famílias!
Segue cronograma de atividades remotas do período de 26 a 30 de OUTUBRO, que contemplam aulas do 4º bimestre.
Informamos que as aulas de Zoom continuarão a ser gravadas, os vídeos são disponibilizados em um Drive específico. O link está informado
abaixo, por turma.
Pedimos atenção aos comunicados enviados via gestora de turma, como circulares, adendos e possíveis alterações.

VIDEOAULAS:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYWj6TXClsY99l3ceSse2aJKmJEU0wrXh

VIDEOAULAS
INTEGRAL:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYWj6TXClsY9ssuvDv_gcGwt8aTSFZV8s

AULAS
REALIZADAS NO
ZOOM:

BOQUEIRÃO

https://drive.google.com/drive/folders/1rOCr3AfPx7KMpu8QzIy-51wYxoj_3yvB?usp=sharing

SANTA QUITÉRIA https://drive.google.com/drive/folders/1RRhQ3ByVIGMLuEeJstm_4FRjJVFnL1hN?usp=sharing

VIDEOCONFERÊNCIA (ID):

Senha: a mesma informada anteriormente. Se não souber, entrar em contato com a Escola.

BOQUEIRÃO

SANTA QUITÉRIA

Tatiane – 219 692 5675

Juliana – 741 266 0104

Maternal I – 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(26/10)

3ª feira
(27/10)

Regência – aula 09
Musicalização – aula 04

Inglês – aula 04

(Aplicativo Zoom)
16h20 – 17h

Atividade 15

Atividade 16

4ª feira
(28/10)
Regência – aula 10
Educação Física – aula 04
15h – 15h30
Aula com a professora
regente
Atividade 17

5ª feira
(29/10)

6ª feira
(30/10)

Ginástica – aula 04

Regência – aula 11
Judô e Dança – aula 04
-

Atividade 18

Atividade 19

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
15

NO CADERNO: Pinte o bombeiro e ligue com o dedinho e tinta o que ele usa para apagar o fogo.

16

NO CADERNO: Colar uma foto da profissão do papai e da mamãe.

17

O que eu gosto de fazer? O que eu quero ser quando crescer? Do que eu gosto de brincar.

18

Vamos brincar de imaginar, imagine o que você quer ser quando crescer?

19

Colagem no caderno – O que quero ser quando crescer?

Maternal I – 02 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020
2ª feira
(02/11)
15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

3ª feira
(03/11)

4ª feira
(04/11)

Inglês – aula 05
Musicalização – aula 05

Regência – aula 12
Educação Física – aula 05
15h – 15h30
Aula com a professora
regente

FERIADO.
(Aplicativo Zoom)

-

16h20 – 17h

Atividade 20

Atividade 21

5ª feira
(05/11)

6ª feira
(06/11)

Ginástica – aula 05

Regência – aula 13
Judô e Dança – aula 05
-

Atividade 22

Atividade 23

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
20

Brincando de dançar, imitar animais, fazer caretas em frente ao espelho.

21

NO CADERNO: Fazer um autorretrato usando carvão.

22

NO CADERNO: Responder ao questionário, colar foto e fazer um desenho.

23

Preencher a identidade que será enviada para casa.

Maternal I – 09 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(09/11)

3ª feira
(10/11)

Regência – aula 14
Musicalização – aula 06

Inglês – aula 06

(Aplicativo Zoom)
16h20 – 17h

Atividade 24

4ª feira
(11/11)
Regência – aula 15
Educação Física – aula 06
15h – 15h30
Aula com a professora
regente

Atividade 25

Atividade 26

5ª feira
(12/11)

6ª feira
(13/11)

Ginástica – aula 06

Regência – aula 16
Judô e Dança – aula 06
-

Atividade 27

Atividade 28

As atividades serão explicadas pelas professoras, ao vivo, para que a sequência didática seja respeitada, pedimos que não
sejam realizadas antes das datas pré-estabelecidas no cronograma.
24

NO CADERNO: Colorir o leão e usar tiras de papel para fazer a juba.

25

Com massinha fazer os animais que você mais gosta.

26

Brincar de imitar os animais selvagens.

27

NO CADERNO: Usar tinta para fazer o desenho do pontilhado do macaco.

28

NO CADERNO: Medir a altura da criança com um barbante, grande como a girafa, pintar a girafa.

