
        

 

  

 

 PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA – Proposta para os dias 30 e 31 de março. 
 

Professora: Fabiane  Ano/Turma:         Maternal /2020 

 

                 Estimada família, 

                 Esta semana, serão propostos apenas dois dias de atividades devido às férias antecipadas. Continuaremos com o tema “Meu corpo”, serão 

atividades divertidas, fazendo-os relembrar dos momentos vivenciados na escola. E continuem com as atividades sugeridas sobre o desfralde! 

Tema: Meu corpo 
 
Objetivo: Identificar e nomear as partes do corpo com músicas e brincadeiras. 
 
Orientações das atividades: 
 

1- Assistir ao vídeo da música da escovação, gravado pela Prof. Fabi; 
LINK: https://youtu.be/YW1E3--igSM 

 
2- Depois de assistir a Prof. cantando, olhar-se no espelho e escovar os dentes conforme as instruções da música. O exercício também pode 

ser feito pela mamãe na sua criança e da criança na mamãe! 
 

3- Brincar da brincadeira “Vivo ou Morto”, só que substituindo pelas palavras em cima e embaixo, conforme pedia na música da escovação, 
mas agora irão fazer o movimento com todo o corpo. Que tal toda a família entrar na brincadeira! 
 

4- Assistir ao vídeo gravado pela Prof. Fabi com o passo a passo da confecção de um jacaré de sucata; 
 
LINK: https://youtu.be/VKRBfwpCOrE 
 

https://youtu.be/YW1E3--igSM
https://youtu.be/VKRBfwpCOrE


        

 

  

5- Confeccionar um jacaré de sucata conforme as orientações do vídeo. Pode utilizar a imaginação e os materiais que 
tiverem em casa mesmo para a confecção do jacaré. Brinquem e cantem bastante com ele, depois traga-o no 
retorno as aulas, identificado com o nome. 
 

 
 

6- Assistir ao vídeo da música do jacaré, cantado pela Prof. Fabi, onde por meio da música, toda a família poderá cantar, nomear e identificar as 
partes do corpo. Será um momento bem especial que ficará marcado no baú de bons momentos da vida de todos! 
 
LINK: https://youtu.be/DwFC3r8eFFM 
 

     
                                           Boa diversão! 
 
 
SUGESTÃO: No dia 22 de março comemorou-se o DIA MUNDIAL DA ÁGUA. Sabemos que este elemento é de grande importância para nossa 

sobrevivência, ainda mais agora, no presente momento em que nos encontramos. É com a ajuda dela que podemos higienizar e vencer o bichinho do 

coronavírus, entre muitas outras necessidades.  

Sugiro que assistam ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ppCbb7REAH8 como forma de conscientização. Se desejarem, podem fazer 

um registro desenhando suas descobertas.   
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ROTEIRO DE ESTUDOS  À DISTÂNCIA MATERNAL - Inglês 
      

      Hello Turminha linda que tanto amo!!! Vamos para mais duas atividades para essa semana?  

 

Dia 30/03: Para fixar o conteúdo que estamos vendo e lembrarmos dos nosso personagens que tal assistir a história do Little Book que vimos em 

sala. Chame a Mommy, o Daddy, Brothers and sister para assistirem juntos. 

https://vimeo.com/user56934990/review/319039805/ba27abe21e  

 

Dia 31/03: Faça um desenho bem bonito de como você está se sentindo hoje. Pode usar sua criatividade e recursos que tiver em casa. Tinta, cola 

colorida, lápis de cor, giz, material reciclável. Quando voltarmos vou querer ver.  

Para os papais: Segue alguns sites com ideias muito legais para fazer com os pequenos. (somente sugestão) 

Family Disney- https://family.disney.com/crafts/ 

Super Simple Learning- https://supersimple.com/content-type/crafts/ 

Story Time in English https://mailchi.mp/89fb9625f099/membershipstorytime 

International School APP ( nas lojas de aplicativos) 

 

Um grande beijo e boas férias!!! 

Teacher Ana Lúcia Delgado 
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