Prezadas famílias!
Segue cronograma de atividades remotas do período de 30 de NOVEMBRO a 23 de
DEZEMBRO, que contemplam aulas do 4º bimestre.
Pedimos atenção aos comunicados enviados, como circulares, adendos e possíveis alterações.

VIDEOAULAS:

GRAVAÇÕES DAS
AULAS REALIZADAS
NO ZOOM:

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

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 – 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(30/11)

3ª feira
(01/12)

Musicalização – aula 09

Inglês – aula 09

(Aplicativo Zoom)
15h40 – 17h

Atividade 39

Atividade 40

4ª feira
(02/12)
14h20 – 15h
Educação Física – aula 09
15h – 15h30
Aula com a professora
regente
Atividade 41

5ª feira
(03/12)

6ª feira
(04/12)

Ginástica – aula 09

Judô e Dança – aula 09
-

Atividade 42

Atividade 43

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.
39

Pintar a lata para construir o cofrinho.

40

Pintar 05 círculos para colar no cofrinho.

41

Pintar 05 corações para colar no cofrinho.

42

Pintar 05 flores para colar no cofrinho.
Santa Quitéria – Atividade no caderno: Pinte o porquinho de colorido, usando tinta e texturas.

43

Boqueirão – Nesse dia, os estudantes do Maternal I da Unidade Boqueirão, poderão participar do Piquenique realizado na Estação
Ecológica Vô Caldinus, para encerrarmos esse ano. Seguiremos todos os protocolos de saúde, para que seja um momento prazeroso
em meio à natureza, junto com a professora regente e amigos.
Estendemos esse convite para UM integrante da família de cada estudante e, por entendermos a preocupação e insegurança dos pais
que permaneceram apenas no remoto, solicitamos que usem o seu carro, atrás do ônibus, para que não haja um contato tão próximo
com um grupo maior. APENAS UM ACOMPANHANTE POR ESTUDANTE SERÁ PERMITIDO, MESMO QUE INDO DE CARRO. É
responsabilidade de cada família levar o seu lanche e suas bebidas.
O integrante da família que desejar participar, dos estudantes que estão em casa, deverão comunicar via e-mail da Professora Regente,
que é quem acompanhará o piquenique.
Horário: Saída do ônibus às 13h30 e retorno previsto às 17h30.

Maternal I – 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(07/12)

3ª feira
(08/12)

Musicalização – aula 10

Inglês – aula 10

(Aplicativo Zoom)
15h40 – 17h

Atividade 44

Atividade 45

4ª feira
(09/12)
14h20 – 15h
Educação Física – aula 10
15h – 15h30
Aula com a professora
regente
Atividade 46

5ª feira
(10/12)

6ª feira
(11/12)

Ginástica – aula 10

Judô e Dança – aula 10
-

Atividade 47

Atividade 48

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.

44

Atividade no caderno: no caderno vamos colocar algumas imagens que trazem felicidades, como
parquinho, família, brincadeiras onde eles podem escolher o que eles mais gostam e colorir.

45

Atividade no caderno: Pinte os brinquedos que estão fora da caixa.

46

Hoje vamos treinar nossa autonomia: guarda a agenda na mochila, colocar meia e tênis.

47

Atividade no caderno- Pinte a atitude positiva.

48

Faça alguma gentileza, molhe uma plantinha, guarde seus brinquedos...

Maternal I – 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(14/12)

3ª feira
(15/12)

Musicalização – aula 11

Inglês – aula 11

(Aplicativo Zoom)
15h40 – 17h

Atividade 49

Atividade 50

4ª feira
(16/12)
14h20 – 15h
Educação Física – aula 11
15h – 15h30
Aula com a professora
regente
Atividade 51

5ª feira
(17/12)

6ª feira
(18/12)

Ginástica – aula 11

Judô e Dança – aula 11
-

Atividade 52

Atividade 53

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.

49

Atividade no caderno-Pinte as atitudes que você pode ajudar na sua casa.
Boqueirão – Atividade no caderno: Pinte o porquinho de colorido, usando tinta e texturas.

50

Santa Quitéria – Nesse dia, os estudantes do Maternal I da Unidade Santa Quitéria, poderão participar do Piquenique realizado na
Estação Ecológica Vô Caldinus, para encerrarmos esse ano. Seguiremos todos os protocolos de saúde, para que seja um momento
prazeroso em meio à natureza, junto com a professora regente e amigos.
Estendemos esse convite para UM integrante da família de cada estudante e, por entendermos a preocupação e insegurança dos pais
que permaneceram apenas no remoto, solicitamos que usem o seu carro, atrás do ônibus, para que não haja um contato tão próximo
com um grupo maior. APENAS UM ACOMPANHANTE POR ESTUDANTE SERÁ PERMITIDO, MESMO QUE INDO DE CARRO. É
responsabilidade de cada família levar o seu lanche e suas bebidas.
O integrante da família que desejar participar, dos estudantes que estão em casa, deverão comunicar via e-mail da Professora Regente,
que é quem acompanhará o piquenique.
Horário: Saída do ônibus às 13h30 e retorno previsto às 17h30.

51

Atividade no caderno- Vamos enfeitar a bota que vamos deixar na janela com as cores que já aprendemos.

52

Atividade no caderno- Enfeite o boneco de neve.

53

Vamos pegar diferentes formas geométricas, potes ou brinquedos para poder brincar, sempre lembrando os nomes.

Maternal I – 21 A 23 DE DEZEMBRO DE 2020
2ª feira
(21/12)
(Aplicativo Zoom)
15h40 – 17h

3ª feira
(22/12)

15h – 15h30
Aula com a professora regente

Atividade 54

4ª feira
(23/12)
Último dia de aula!

Atividade 55

Atividade 56

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.

54

Vamos imitar os animais, falar sobre onde eles vivem e cantar músicas que conhecemos sobre
eles, vamos brincar de animais que voam e animais que andam...

55

Entrega de relatórios.

56

Faremos a festa do colorido, relembrando as cores.

22/12 (TERÇA-FEIRA)
Entrega de relatórios, para os estudantes da Educação Infantil e do 1º ano, em sistema de Drive-thru.
Horário: das 18h às 19h.
O DVD-R com as filmagens da Educação Infantil, que seria entregue agora em dezembro, será substituído. Nesse ano, enviaremos apenas um link, e
o valor do DVD-R pago no início desse ano, será utilizado em 2021.

