
Goiânia, 24 de novembro de 2020.  

Professora: _____________________________ Série: Jardim I  

Aluno (a): __________________________________________________________ 
 

Roteiro para as Atividades do dia 24-11-2020 

Cooordenação Motora / Percepção Visual 
 

 
 

1. Assistir a aula com a professora regente da sala de aula pelo o whatsapp. 

2. Atividade (s) no livro módulo 04 páginas 35 e 37. 

3. Atividade no livro de registro páginas 42 e 43. 

Vídeo complementar - https://youtu.be/TTdUl3zQluENatureza, turminha do 

ecossistema.  

 

 

 

 

 



Goiânia, 25 de novembro de 2020. 

Professora: _____________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 
 

Roteiro para as Atividades do dia 25-11-2020 

História: Dois passarinhos 

 

1. Assistir a aula online com a professora regente da sala de aula. 

2. Atividade (s) no livro módulo 04 páginas 41e 43. 

3. Vídeo complementar! https://youtu.be/d36AOM9FqG4 história dois passarinhos.  

4. Observação: Para essa aula iremos precisar de jornal ou revista, cola e tesoura. 
 
 

 
 

https://youtu.be/d36AOM9FqG4


Goiânia, 26 de novembro de 2020. 

Professora: _____________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 
 

Roteiro para as Atividades do dia 26 -11-2020 

História: Sabia que dentro de uma maçã existe uma estrela. 

 

 

1. Assistir a aula online com a professora regente da sala de aula. 

2. Atividade (s) no livro módulo 04, páginas 45 e 47. 

3. Atividade (s) no livro de registro página 44. 

4. Vídeo complementar: https://youtu.be/LM_G8Stwm50 Rock frutas. 

 

 

 

https://youtu.be/LM_G8Stwm50


Goiânia, 27 de novembro de 2020. 

Professora: _____________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 
 

Roteiro para as Atividades do dia 27-11-2020 

Profissões  

 

  

 

 

 

  

1. Assistir a aula online com a professora regente da sala de aula. 

2.Atividade (s) no livro módulo 04 páginas 49, 75 e 51. 

3. Atividade no livro de registro página 45. 
 
4. Vídeo complementar!https://youtu.be/Sa4UURwodzA Profissões, Serelepe. 

 

 

 

 

https://youtu.be/Sa4UURwodzA


Goiânia, 30 de novembro de 2020. 

Professora: _____________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 
 

Roteiro para as Atividades do dia 30 -11-2020 

História: O menino e a baleia azul 

 

1. Assistir a aula online com a professora regente da sala de aula.  

2. Atividade (s) no livro módulo 04 página 50.  

3. 4. Vídeo complementar:https://ftdi2cv2-prod-content.s3-sa-east-

1.amazonaws.com/d44fca40-3ad7-11ea-9087-b9bf49c0a4bd/o-menino-e-a-baleia-

1_1570730458.mp4 O menino e a baleia azul. 

 

 

 

https://ftdi2cv2-prod-content.s3-sa-east-1.amazonaws.com/d44fca40-3ad7-11ea-9087-b9bf49c0a4bd/o-menino-e-a-baleia-1_1570730458.mp4
https://ftdi2cv2-prod-content.s3-sa-east-1.amazonaws.com/d44fca40-3ad7-11ea-9087-b9bf49c0a4bd/o-menino-e-a-baleia-1_1570730458.mp4
https://ftdi2cv2-prod-content.s3-sa-east-1.amazonaws.com/d44fca40-3ad7-11ea-9087-b9bf49c0a4bd/o-menino-e-a-baleia-1_1570730458.mp4

