
Série/ano e turma Data da aula Início Fim Dia da semana Duração Descrição da aula

EI- 2 B Linguagem / Natureza e Sociedade27/4/2020 13:10 13:50 segunda-feira 0:40

Projeto Jovem Allamano 2020:Oralidade, leitura eescrita: discriminação visual; literatura; 
expressão oralNatureza e sociedade:educação ambiental.Após assistir aos vídeos faça um 
desenho sobre a reciclagem,poderá ser algo que você mais gostou no vídeo ou se preferir poderá 
desenharsobre os dois vídeos. E não esqueça de enviar uma foto para a professora.

EI 2B - Inglês 27/4/2020 13:50 14:30 segunda-feira 0:40

Hello/Toys
Vamos iniciar ouvindo a música Hello!
Momento da atividade! Hoje vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos na semana 
anterior, os toys. Que tal montar um quebra-cabeça do Teddy (ursinho)? Vai ser divertido!
Bom trabalho!  

EI- 2 B Matemática / Artes 27/4/2020 15:00 17:20 segunda-feira 2:20
Tema: Praticando esportesMatemática: noção de direção : direita e esquerda.Expressão artística: 
música

EI- 2 B Live: aula - Google meet 27/4/2020 15:30 16:00 segunda-feira 0:30

Querida família,
A nossa live será sobre o conteúdo trabalhado na última aula de Ensino Religioso, sobre 
cuidados.
Farei uma brincadeira de "Adivinha o  Pet", porém aquele que não tiver
um animalzinho de estimação, poderá apresentar algo especial, exemplo:um brinquedo, uma 
plantinha e outros objetos.
Afinal tudo que está em nossa casa é um presente de Deus e devemos cuidar com muito amor e 
carinho.
Espero por vocês.
Beijos no coração.

EI- 2 B Linguagem / Artes 28/4/2020 13:10 13:50 terça-feira 0:40

Tema: PraticandoesportesOralidade, leitura eescrita: discriminação visual; rima; expressão 
oralExpressãoArtística: músicaLivroEstação CriançaPágina 
52https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1oDescrição daatividade: Brincar de estátua com a 
família e registrar esse momento

EI 2B - Inglês 28/4/2020 13:50 14:30 terça-feira 0:40

-Hello/Toys

Momento da atividade! Assista ao vídeo abaixo e faça o que se pede.
Ready? Let´s go!  

EI- 2 B Natureza e Sociedade / Matemática28/4/2020 15:00 17:20 terça-feira 2:20

Tema: Comer para ter saúdeVídeo aula: Alimentação saudável (imagemde uma geladeira) 
Oralidade, leitura eescrita: discriminação visual; literatura; expressão oralNatureza e 
sociedade:alimentação; saúde.Matemática: noçãode capacidade: cheio e vazio.Páginas: 55, 56, 
57 e 58Descrição daatividade: Desenhar um prato cheio de comida e gravar um vídeo contando o 
que desenhou, depois responda o questionário.Questionário:AdivinhaO que é, o que é?Vive em 
cima da mesa.Costuma matar a fome.Compra-se para comer.Ninguém mastiga e nem come 

EI-Ballet Clássico Infantil II B 28/4/2020 15:00 15:40 terça-feira 0:40 Alongamento 
EI-INFANTIL-IIB-JUDÔ 28/4/2020 15:00 15:40 terça-feira 0:40 Aula com o tema: como marrar a faixa de judô e atividade recreativa com um travesseiro.

EI- 2 B Matemática 29/4/2020 13:10 14:30 quarta-feira 1:20
Matemática: classificação;semelhanças e diferenças; contagemDe uma forma lúdica abordar as 
quantidades.Através de uma centopeia, vamos contando e colocando a quantidade de bolinhas na 
centopeia.

EI-Infantil II B-Educação Física 29/4/2020 15:00 15:40 quarta-feira 0:40 Atividade de Lateralidade  

EI 2B - Inglês 29/4/2020 16:20 17:00 quarta-feira 0:40

Hello/Toys
Seu desafio de hoje é realizar o teste abaixo.
Bom trabalho!
Não se preocupe em fotografar essa tarefa, pois essa a teacher receberá pelo sistema.  

EI- 2 B Natureza e Sociedade / Linguagem30/4/2020 13:10 13:50 quinta-feira 0:40
Oralidade, leitura e escrita: discriminação visual; literatura; expressão oralNatureza e 
sociedade:Profissões

EI- 2 B Linguagem / Natureza e Sociedade30/4/2020 15:30 17:20 quinta-feira 1:50

Tema: Comer para ter saúdeOralidade, leitura eescrita: discriminação visual; literatura; expressão 
oralNatureza e sociedade:alimentação; saúde.Páginas: 60 Vídeo aula: Lanche saudávelNeste 
vídeo abordaremos os alimentos saudáveis e faremos umlanche divertido. 


