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Contação de História:
Voa, João Disponível em:
<https://www.youtube.co
m/watch?v=WsX9uOKlcnc
>
Material: Atividade Nº 01

Rodinha: A família

conversará com a criança

sobre como o João se

sentia no começo da

história e como ele se

sentiu depois de ir à

escola e aprender uma

grande lição, relembre

também a lição que João

aprendeu na escola.

Música: Cabeça, ombro,

joelho e pé — cante com a

criança fazendo os

movimentos corporais de

acordo com a música.

Disponível em:

<https://youtu.be/vDee2b
F8Xls>

Conteúdo: Noção de

posição – Frente e costas

Material: Atividade Nº 02

Rodinha: Coloque a criança

sentada e sobre o que ela

vê a frente dela, peça para

que ela memorize e, em

seguida, peça para que vire

de costas e tente falar o

que está atrás dela.

Vamos brincar! Mímica: Em

um lugar confortável

sugerir à criança que imite

alguns animais, exemplo:

gato, cachorro, passarinho.

Usando sons e movimento

com o corpo.

Música: O som dos animais

Disponível em:

<https://www.youtube.com

/watch?v=vpfe4lu6ToM>

Conteúdo: Vogal E

Material: Atividade Nº 03

Música: A música da letra E

Disponível em:

<https://youtu.be/BkAO-lyzLdE>

Rodinha: A família conversará

com a criança sobre a música

relembrando as palavras que

aparecem e começam com a letra

E. Na sequência, peça que a

criança busque em seu quarto,

algum dos objetos que iniciam

com a vogal estudada.

Vamos brincar! Quem sabe? — O

adulto deve pensar em um objeto

cujo nome comece com a vogal

em estudo. Em seguida dar dicas

para a criança sobre o tema até

que ela adivinhe o nome do

objeto.

Conteúdo: Coordenação
Motora Fina

Material: Atividade Nº 04

Música: Peixe Vivo

Disponível em:
https://www.youtube.com/w
atch?v=a6rT0x4ZSj4

Rodinha: A família conversará
com a criança sobre os
peixes, explicando que
existem peixes bem grandes e
pequeninos, sobre onde
habitam esses animais e a
importância de preservar os
rios.

Vamos brincar! Cantigas de
roda — Ciranda; Sapo Jururu.

Disponível em:

<https://www.youtube.com/
watch?v=x8JirVDqvmo>

<https://www.youtube.com/
watch?v=y9H2KxPpSsA>

Conteúdo: Vogal I

Material: Atividade Nº 05

Música: A música da letra I

Disponível em:
<https://www.youtube.com/wa
tch?v=QpkwTMkFYqE>

Rodinha: A família conversará

com a criança sobre o vídeo,

relembrando a vogal que

aparece nele. Em seguida,

pergunte se a criança tem

algum brinquedo ou conhece

algum animal que comece com

a letra I.

Vamos brincar! Caretas no
espelho — Leve a criança até
um espelho e peça para que ela
imite suas expressões.
Ex.: surpresa, tristeza, felicidade
etc.

Conteúdo: Coordenação

Motora Fina

Material: Atividade Nº 06

Música: O sapo não lava o pé

Disponível em:
<https://youtu.be/71_Og1J5k_4
>

Rodinha: Faça algumas
perguntas para a criança sobre
o vídeo, questionando sobre a
cor do sapo, que parte do corpo
ele não gosta de lavar, por que
ele não gosta de lavar e onde o
sapo mora. Pergunte à criança:
E você ? Gosta de lavar as mãos
e pés?

Vamos brincar! Barquinho de

papel: com ajuda de um adulto

fazer o barquinho de papel. Em

seguida pegar uma bacia com

água e colocar o barquinho para

navegar.
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