
                                                                     

  

 
 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 24ª SEMANA – MATERNAL II A/B  

 
AULAS DA SEMANA DE 05 / 10 / 2020 A 09 / 10 / 2020 

 
Professora: Débora 
 
Área do conhecimento: Inglês 
 
Conteúdos: Reflecting upon it 
                      Revisão: bugs e flowers 
                   
 Habilidades:    
*(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
*(SEMACK) Relacionar imagens de gestos que representam movimento e associar ao 

vocabulário. 
 
Videoaula: Vídeo aula explicativo da atividade estará disponível no Classroom no dia da aula. 
 
 
Vídeos complementares: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  Greetings (hello) 
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=23s  How many fingers? 
https://www.youtube.com/watch?v=E7BRrNU25lE Goodbye song for kids 
 
 
Atividades:  
 
*Anexo 1 – Imagem do Board 6 
 
Recursos para as aulas: 
 
*Livro Sistema Mackenzie de Ensino – Beginning to be wise – 3 Years Old – 2nd semester 
*Canetinhas coloridas 
*Folha de sulfite 
*Tintas coloridas 
*Pincel 
 
Encontro (s) online: Nosso encontro será na terça-feira: 
 
Maternal II A – 9h25  
Maternal II B – 15h45 
 
Orientações:  Deixem a folha e as tintas preparadas para o nosso encontro no Zoom. É bom 
deixar um pano úmido, pois será muito útil. 
   
 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=E7BRrNU25lE


                                                                     

  

 
 
Anexo 1  
 

 
                               
 
 
 

 
 

IMAGEM DO BOARD 6 
 

     Hello kids! A family do Michael e da Ruth passou o dia investigando a natureza. Eles viram 
bugs diferentes e aprenderam também que existem muitos tipos de flowers e todas muito 
coloridas. 
      
     Para a atividade de hoje, vamos precisar de folha de sulfite, tintas, pincel  e muita 
criatividade!! Ah! A mom vai precisar ajudar vocês, pois vamos fazer muita arte!! 
 
     See you Tuesday no nosso encontro no Zoom... 
 

 
 

 
ESSA ATIVIDADE NÃO PRECISA SER ENTREGUE NA ESCOLA. VOCÊ SÓ IRÁ     
ENTREGAR A SUA PROFESSORA QUANDO AS AULAS SE NORMALIZAREM. 

 

 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo Fórum, no aplicativo ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Have a Nice Day! 
 
Teacher Débora 
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