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q Conteúdo novo: Vogal (O, o) maiúscula e minúscula.

K  Assista à videoaula da vogal “O, o”, gravada pela professora Nilcicleide, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Português, pág. 64.
Livro de Português, pág. 67.

z Agora é sua vez! Apresente a vogal (O, o) maiúscula e minúscula, escrita em letra cursiva no papel para a criança, oriente-a a repetir o nome da vogal.  Seguidamente, desenhe 
uns óculos  e um menino representado “Otávio” ao lado vogal (O, o) e explique para que a criança ligue a vogal ao desenho correspondente  falando: “O” de Otávio e “o” de óculos.

9 Brincadeira socioemocional: Metade do rosto – Desenhe na metade de um papel em branco o formato (nariz e boca), formando a expressão (triste, alegre, raiva, choro, espanto). 
Posteriormente, coloque o papel na metade do seu rosto e oriente à criança falar qual a expressão está no seu rosto e imitar. A brincadeira deve continuar até que todas as expressões 
sejam imitadas. 

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘A Lagarta Medrosa’, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Onde a lagarta morava?
• Quem compartilhava a árvore com a lagarta?
• Por que ela não queria virar uma borboleta?
• Do que ela tinha medo?
• O que aconteceu com a lagartixa quando era um bebê?
• O que aconteceu quando ela acordou depois de muito tempo?
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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 novo: Vogal (U, u) maiúscula e minúscula.

y Materiais:
Livro de Português, pág. 73.
Livro de Português, pág. 74.

z Agora é sua vez! Desenhe em uma folha de papel a vogal U, u maiúscula e minúscula em letra cursiva e peça para que a criança repita com você o nome da vogal. Em seguida, 
coloque no chão um caminho com a escrita das vogais seguindo essa sequência: A escrita das vogais (U, u), (A, a), (U, u), (E, e), (U, u),  (I, i), (O, o) e por último no final do caminho a 
vogal (U, u). Então,  comece o jogo, explique para a criança que deve caminhar pisando nas letrinhas, a regra é a seguinte: você só pode pisar no papel que tem a letra “U, u” e, deve 
falar o nome da letra toda vez que por o pezinho em cima, ou seja, não pode por o pezinho nas outras letras até chegar no final deste caminho.

Contação de história: Leia para a criança a história ‘A zebra preocupada’, disponibilizada na plataforma Google.
Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Onde a pequena zebra vivia?
• Qual era o problema da zebrinha?
• O que os bichos diziam quando a zebra passava?
• Quem ela encontrou que também era diferente?
• O que a zebra disse para a girafa?
• O que a girafa respondeu?
• A zebrinha ficou encantada e achou a girafa o quê?
• O que a zebrinha achou em ser diferente, como a girafa?

a Vamos brincar! Fantoche com bichinhos de pelúcia: Conte uma história utilizando bichinhos de pelúcia como fantoches.  Seguidamente, solicite à criança escolher 
alguns bichinhos de sua preferência para serem fantoches  e contar uma história usando toda a sua imaginação. 
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q Conteúdo novo:  Noção de Posição – De frente/de costas 
K Assista à videoaula   “Noção de Posição – De frente/de costas”, gravada pela professora Ariana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 60.
Livro de Português, pág. 11.

z Agora é sua vez! Mostre, no celular ou tablet, a figura de Noção de Posição – De frente/ de costas. Converse com a criança mostrando no seu próprio corpo, passando a mão no 
que é frente e nas costas. Posteriormente, oriente-a a sentar no chão e lhe dê alguns objetos (sapato, estojo, pente e outros) entregue um objeto por vez e diga para colocar na frente 
“a criança deve falar frente” e o outro objeto colocar nas costas “a criança deve falar costas”, assim vá entregando todos os objetos e comandando a posição que deve ser colocado.

d Roda de conversa – Animais selvagens: mostre no celular ou tablet figuras de animais selvagens onça, macaco, tucano, cobra e seu habitat. Explique que esses animais moram
na selva, convivendo com outros animais e, se alimentam do que tem na natureza. Esses animais não podem ser criados em casa, por isso são chamados de animais selvagens. Na
sequência, pergunte à criança:
• Você já viu algum animal selvagem? Qual?
• A onça é um animal selvagem, do que ela se alimenta?
• Quais desses animais selvagens você gostou mais?
Após a conversa abordando os animais selvagens, dê para a criança um papel em branco peça para que ela desenhe o animal selvagem que mais gostou durante a conversa.

K Assista à videoaula de Educação Física “Jogo do caminho/corrida do copo”, gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

x Agora é sua vez! Repita os movimentos e atividades que o professor propôs na videoaula.
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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 novo: Formas geométricas círculo e quadrado.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 35.
Apostila, pág. 63. (1.ª etapa letiva)

z Agora é sua vez! Desenhe no papel as formas geométricas círculo e quadrado, peça para a criança repetir com você o nome de cada forma geométrica. Logo após, dialogue 
com a criança para que pegue quatro lápis de cor, coloque um lápis na ponta do outro formando um quadrado. Pegue uma toalha, ajude a criança a enrolar formando um rolo e oriente 
a unir as duas pontas da toalha para formar um grande círculo.

l Contação de história: leia para a criança a história ‘O grande livro de história’, disponibilizada na plataforma Google. 
Conversando sobre a história: ao término da história pergunte à criança:
• O que a menina gostava de ouvir? 
• Quem a menina chamou para ler para ela?
• Por que a vovozinha não leu o livro?
• Onde a  menina foi aprender a ler? 
• Depois de ler muitos livros o que a menina fez?
• Qual era o tamanho do livro que ela escreveu?

a Vamos Brincar! Obstáculo pulo dos bichinhos: arrume algumas almofadas fazendo um circuito, dando espaços para que possa pular por cima entre uma e outra. Inicie a 
brincadeira: Quando a criança pular por cima de cada almofada deve seguir ao comando do seu responsável exemplo, primeiro pule como se fosse um sapo, depois pule como se fosse 
um canguru, agora imitando um coelhinho com as mãozinhas na cabeça formando as orelhinhas. Continue a brincadeira dizendo à criança agora pode escolher qual bichinho da vez.
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q Conteúdo novo: Cor secundária roxa 
K Assista à videoaula  “A cor secundária roxa”, gravada pela professora Mariana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Usando o celular ou tablet mostre algumas figuras na cor secundária roxa (berinjela, cebola, uva, açaí, beterraba e repolho). Conduza a
criança à geladeira e auxilie a encontrar alguns alimentos na cor roxa. Agora desenhe em um papel tais alimentos para que a criança possa pintá-los.
y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 20.
Livro de Matemática, pág. 08.

q Conteúdo novo: People
K Assista à videoaula  de Inglês “People”, gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Responda aos exercícios propostos na pág. 05 do livro de Inglês.

d Roda de conversa: alimentos que vêm do campo – através do celular ou tablet, mostre figuras de alimentos que vêm do campo (frutas, verduras e derivados
de animais como ovos, leite e carne). Em seguida, explique que esses alimentos são encontrados para comprar em feiras ou supermercados como, por
exemplo, o leite que vem da vaca. Logo após, faça algumas perguntas à criança:
• Você já comeu alguma fruta que veio do campo? Qual?
• Você gosta de verduras? Quais são as suas preferidas?
• Você gosta de algum outro alimento que vem do campo? Qual?


