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.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYWj6TXClsY9cfjDsyz-Qc51Dume0si2C

VIDEOAULAS:

BOQUEIRÃO
https://drive.google.com/drive/folders/1RWgusaHjrHQEFtczK4lLR6y38hRAYqi3?usp=sharing

GRAVAÇÕES DAS
AULAS REALIZADAS
NO ZOOM:

SANTA QUITÉRIA
https://drive.google.com/drive/folders/1SrHy7laJvEk5MuR_TmujaHj_3juhw4Am?usp=sharing

VIDEOCONFERÊNCIA (ID):

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

BOQUEIRÃO

Professora regente:
Jussara – 999 883 8179

SANTA QUITÉRIA

Professora regente:
Suelen – 677 203 8113

Maternal II – 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(30/11)

3ª feira
(01/12)

4ª feira
(02/12)

5ª feira
(03/12)

6ª feira
(04/12)

Musicalização – aula 09

Inglês – aula 09

14h20 – 15h
Educação Física – aula 09

Ginástica – aula 09

Judô e Dança – aula 09

(Aplicativo Zoom)
15h40 – 17h

15h – 15h30
Aula com a professora
regente

Atividade 39

Atividade 40

Atividade 41

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

Perguntar para a família qual a brincadeira que gostavam de brincar e contar no zoom para a professora
e amigos.

40

Fazer junto com a professora uma amarelinha. Utilizar folha sulfite ou fazer na calçada.

41

Separar uma corda ou barbante para a aula no zoom.

42

Assistir ao desenho Pocoyo Pulando corda.

43

Brincar com a família de peteca.

Maternal II – 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(07/12)

3ª feira
(08/12)

4ª feira
(09/12)

5ª feira
(10/12)

6ª feira
(11/12)

Musicalização – aula 10

Inglês – aula 10

14h20 – 15h
Educação Física – aula 10

Ginástica – aula 10

Judô e Dança – aula 10

(Aplicativo Zoom)
15h40 – 17h

15h – 15h30
Aula com a professora
regente

Atividade 44

Atividade 45

Atividade 46

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

Criar uma história com a família. Fazer a dobradura de um avião.

45

Assistir com a família Diário de Mika Bolinha de sabão. Brincar de bolinhas de sabão.

46

Assistir com a família Aprenda cores e letras Dino joga dominós. Criar um dominó com a família usando
folha sulfite.

47
48

Escolher uma música para dançar de roda com a família.
Confeccionar um cata vento com a família leve um para o vizinho enfeitar a casa. Ajude sua família a
estender roupa.

Maternal II – 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020

15h – 15h40
(Aplicativo YouTube)

2ª feira
(14/12)

3ª feira
(15/12)

4ª feira
(16/12)

5ª feira
(17/12)

6ª feira
(18/12)

Musicalização – aula 11

Inglês – aula 11

14h20 – 15h
Educação Física – aula 11

Ginástica – aula 11

Judô e Dança – aula 11

(Aplicativo Zoom)
15h40 – 17h

15h – 15h30
Aula com a professora
regente

Atividade 49

Atividade 50

Atividade 51

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

Masha e o urso – 1, 2, 3 acenda a árvore de natal.

50

Fazer um enfeite para a árvore da sua casa.

51

Enviar no grupo das mães a receita do cupcake para que façam com a família. Marcar a escola.

52

Dia do pijama e pantufa. Ver um filme sobre o Natal.

53

Fazer uma carta para o Papai Noel.

Maternal II – 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

Enfeitar uma meia para pendurar na janela de casa.

55

Deixar o cartão na porta do seu vizinho.

56

Festa a fantasia com a professora, ver desenhos e fazer momento do lanche livre.

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.

