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Segunda-feira

25/05

q Conteúdo: Vogais  minúsculas (a, e, i, o, u). 

K Assista à videoaula   “Vogais (a, e, i, o, u) minúsculas”, gravada pela professora Sonaika , disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Apostila, pág. 07.
Livro de português, pág. 34.

z Agora é sua vez! Apresente as vogais (a, e, i, o, u) minúsculas escritas em letra cursiva em um pedaço pequeno de papel para a criança, oriente-a a repetir o nome da vogal. 
Posteriormente,  coloque todas as vogais dentro de um saco fingindo ser um “saco surpresa” e solicite para a criança retirar uma vogal por vez do saco e falar o nome de cada vogal.

l Contação de história: Leia para a criança a história “O Menor Jardim do Mundo”, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Onde se passava a história?
• Por que o jardim era o menor do mundo?
• Quais eram os animais desse jardim?
• Quem são as pessoas que aparecem no final da história?
• O homem vovô disse que o mundo tem jeito ou não?

Y Brincadeira: Afunda ou boia – Coloque um balde cheio de água e, do lado de fora, alguns objetos (esponja, colher, algodão, copo, pente e outros). Prontamente explique para a
criança como será a brincadeira: diga para a criança que pegue um objeto de cada vez e coloque no balde, se o objeto afundar deve falar “afunda”, se o objeto boiar deve falar “boia”.
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Terça-feira

26/05

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e as crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

q Conteúdo: Vogais maiúsculas (A, E, I, O ,U).

y Materiais:
Apostila, pág. 23.
Livro de Português, pág. 72.

z Agora é sua vez! Apresente as vogais (A, E, I, O ,U) maiúsculas escritas em letra cursiva no papel para a criança, oriente-a a repetir o nome da vogal. Depois, em uma corda
que pode ser amarrada em duas cadeiras, prenda com pregadores de roupa, todas as vogais (A, E, I, O ,U). Prontamente entregue para a criança uma vogal por vez, oriente-a a ir ao
varal das letrinhas, colocar a vogal na mesma folha da outra vogal e falar o nome.

l Contação de história: Leia para a criança a história “O Pássaro que engoliu uma estrela”, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao termino da história pergunte à criança:
• O que o passarinho engoliu?
• E o que aconteceu com o passarinho?
• Os animais querem o passarinho por perto?
• Por quê?
• Quem encontrou o passarinho?
• E o que aconteceu depois?

a Vamos brincar: Fundo do mar – Pegue alguns objetos, por exemplo, bola, boneca, colher, controle, copo e organize-os com a criança em forma de uma roda. Converse com a
criança para que caminhe em torno da roda batendo palmas e cantando a musiquinha: Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar. O responsável mostrará o objeto para que a criança
complete a música “eu tirava o copo do fundo do mar” a brincadeira deve continuar até todos os objetos serem retirados.
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Quarta-feira
27/05

q Conteúdo novo: Noção de Posição – Aberto/ Fechado

K Assista à videoaula de “Noção de Posição – Aberto/ Fechado,”  gravada pela professora Iara, disponibilizada na sala de aula virtual da  plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 55.
Livro de Português, pág. 12.

z Agora é sua vez! Utilizando uma caixa ou pote com tampa demonstre para a criança a Noção de Posição – Aberto/ Fechado e diga para repetir o que você fez. Em seguida,
dialogue com a criança para ela fazer o mesmo exercício de aberto e fechado em alguns objetos como (livro, álbum porta do guarda-roupa, portas dos cômodos e o que mais lhe for
acessível).

K Assista à videoaula de Música “Expressar através do corpo”, gravada pela professora Rebeca, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

d Roda de conversa: Alimentação saudável – Através do celular ou tablet, mostre para a criança, figuras que ilustram uma alimentação saudável (frutas, verduras, iogurte, bife,
feijão, sopa etc.), explicando-a que todos esses alimentos fazem bem para a saúde do nosso corpo, nos deixando fortes e saudáveis. Então, faça algumas perguntas à criança:
• Quais os alimentos você mais gosta de comer?
• Você pensa que esses alimentos são saudáveis?
• O que acontece com o nosso corpo quando nos alimentamos bem?
• No lanche da manhã, você come o quê?
• Esse lanche é saudável?
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Quinta-feira
28/05

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e as crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

q Conteúdo: Numerais de 1 a 5.

y Materiais:
Apostila, pág. 48.
Apostila, pág. 43

z Agora é sua vez! Escreva os numerais de 1 a 5 em pedaços de papéis, mostre para a criança e peça para repetir com você o nome de cada numeral. Em seguida, fure um
buraquinho em cada papel dos numerais, amarre uma linha, barbante ou cole uma tira de papel os coloque em uma caixa, diga para a criança puxar um numeral por vez e falar o
nome.

a Vamos Brincar! Dedoches: Desenhe com uma caneta um rostinho em cada dedo da criança. Então, utilizando os desenhos do dedinho como se fossem dedoches, conte junto
com a criança algumas histórias a estimulando-a a contar várias outras histórias e desenvolvendo a criatividade dela, podem ser contos infantis ou histórias de rotina familiar.

9 Brincadeira socioemocional/ Jogo das emoções: Desenhe em um papel as expressões (zangado, feliz, triste, assustado, chorando) e as coloque no chão. Depois, amasse
um papel formando uma bolinha e entregue para a criança. Começando o jogo: oriente a criança jogar a bolinha aleatoriamente nas carinhas que estão no chão, e onde a bola parar, a
criança deve dizer qual o nome da expressão e imitá-la.
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Sexta-feira
29/05

q Conteúdo novo: Noção de Posição – Primeiro e último.
K Assista à videoaula de “Noção de Posição – Primeiro e último” gravada pela professora Graça, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 59.
Livro de Português, pág. 16.

z Agora é sua vez! Utilizando um celular ou tablet, apresente para a criança a imagem de uma fila de carros explicando-lhe quem é o primeiro e o último da fila, na mesma

imagem a oriente apontar o primeiro e último da fila. Com alguns feijões de cozinha, solicite que a criança os organizem em fila, e então aponte qual o primeiro feijão e o último.

K Assista à videoaula de Espanhol “Los colores: amarillo”, gravada pela professora Leonella, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

l Contação de história: Leia para a criança a história “O passarinho e o peixinho”, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• O que o peixe queria?
• E o que o gato queira?
• Onde eles se encontraram?
• O passarinho tinha casa? Onde ele dormia?
• Por que o peixe não gostava de sua casa?
• O que o peixe e o passarinho gostavam de comer?
• E de quem eles tinham medo?


