
Goiânia, 08 de setembro de 2020. 

Professora: _____________________________ Série: Jardim I  

Aluno (a): __________________________________________________________ 

 

Roteiro para as Atividades do dia 08-09-2020 

 

Alimentação: Frutas, verduras e legumes. 
 

 
 

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

2. Atividade (s) no livro módulo 02, páginas 59, 63, e 65.  

3. Vídeo complementar: https://youtu.be/kfinwr3A9fg  Pomar palavra cantada 

4. Observação: Para aula de hoje será preciso que os responsáveis deixem 

separadas as frutas que tiverem disponíveis em sua casa. Iremos precisar também 
de copo, colher e açúcar. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Goiânia, 09

Professora: _____

Aluno (a): __________________________________________________________

 

Roteiro para as Atividades do dia 09

Coordenação Motora/ Percepção visual

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

2. Atividade (s) no livro módulo 02, página

3. Vídeo complementar: https://youtu.be/bpvbBzmQK9E

 

Goiânia, 09 de setembro de 2020. 

Professora: _____________________________

Aluno (a): __________________________________________________________

iro para as Atividades do dia 09-09-

Coordenação Motora/ Percepção visual 

ir a aula online com a professora regente da sala de aula.

Atividade (s) no livro módulo 02, páginas 34 e 35 

https://youtu.be/bpvbBzmQK9E Cai, cai, balão.

 

__________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 

-2020 

 

 

de aula. 

Cai, cai, balão. 

 



Goiânia, 10

Professora: _____

Aluno (a): __________________________________________________________

 

Roteiro para as Atividades do dia 10

Coordenação Motora/ Percepção visual

Poema de Viní

1. Assistir a aula pelo whatsapp

2. Atividade (s) na folha: Releitura do poema “A foca” de Vinicius de Moraes 

3.Vídeo complementar:https://youtu.be/

Goiânia, 10 de setembro de 2020. 

Professora: _____________________________

Aluno (a): __________________________________________________________

iro para as Atividades do dia 10-09-

Coordenação Motora/ Percepção visual 

Poema de Vinícus de Moraes  

A foca  

 

ir a aula pelo whatsapp com a professora regente da sala de aula.

Atividade (s) na folha: Releitura do poema “A foca” de Vinicius de Moraes 

https://youtu.be/-YuYhuF7oUw A foca  

 

 

_________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 

-2020 

 

com a professora regente da sala de aula. 

Atividade (s) na folha: Releitura do poema “A foca” de Vinicius de Moraes  

 



Goiânia,11 de setembro de 2020. 

Professora: _____________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 

 

Roteiro para as Atividades do dia 11-08-2020 

Coordenção motora / percepção visual. 

Receita: Bolo de laranja  

 

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

2. Atividade (s) no livro módulo 02 páginas 69, 71 

3. Atividade (s) no livro registro página 22 
 
4. Vídeo complementar: https://youtu.be/-YGDj5vzpRg Bolo de laranja Ludi 
 

5. Observação: Para a realização dessa atividade os responsáveis deverão 

providênciar: 1 mistura para bolo no sabor laranja, 3 ovos, margarina, leite, uma 

vasilha para mistura da massa, e uma forma. 

 

 



Goiânia, 14 de setembro de 2020. 

Professora: _____________________________ Série: Jardim I 

Aluno (a): __________________________________________________________ 

 

Roteiro para as Atividades do dia 14-09-2020 

Coordenação Motora/ Percepção visual 

 

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

2. Atividade (s) no livro módulo 02, página 67, 91 

3. Vídeo complementar:https://youtu.be/Fn9adh4HWUUUpa cavalinho, da galinha 

pintadinha. 

 

 

 

 

 


