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Material: Tarefa 01

Roda de conversa: Converse com a
criança sobre a importância da
utilização da água.
Ex.: Tomamos água quando
sentimos sede, usamos no preparo
da alimentação, lavamos as mãos
quando sujamos e etc.

Musicalização: Palavra cantada
Link: Lavar as mãos.
Disponível em: 
<https://youtu.be/CaTXgmHyMSk>

Conteúdo: Vogais maiúsculas e
minúsculas

Vídeo: Vogais A, E, I, O, U
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?
v=UBDZyAuFjDY>

Após o vídeo, peça que a criança
procure nos cômodos da sua casa,
objetos que iniciem com as vogais
(elas devem identificar 2 objetos
para cada vogal).

Material: Tarefa 02
Conteúdo: Numerais de 0 a5.

Vídeo: Cantando os numerais
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/w
atch?v=O6uhssemxeg>

Com a ajuda das pessoas de
sua família, peguem materiais
escolares como lápis de cor,
pincéis; podem usar também
brinquedos ou tampinhas de
garrafas para relacioná-los aos
numerais.
Ex.: Numeral 1, pega-se um
objeto.

Brincadeira: Mímica.

Com sua família, divida os
participantes em dois grupos.
Grupo 1: os participantes
deste grupo devem imitar um
animal, objeto, personagem de
um filme ou desenho. Grupo 2:
estes participantes devem
adivinhar as mímicas.

Material: Tarefa 03
Conteúdo: Encontros Vocálicos.

Vídeo: Juntando as vogais de
forma diferente.

Disponível em:
<https://youtu.be/63mvJAl0BWg>

Brincadeira: Objeto oculto

Convide sua família para brincar
de objeto oculto.
A criança escolhe um objeto que
está à vista no ambiente, diz a cor
dele e espera que as pessoas que
estão brincando o encontrem. Ela
também pode dar outras dicas. O
primeiro que achar o objeto
escolhe o próximo da rodada
seguinte.

Material: Tarefa 04
Conteúdos: Numerais de 6 a
10.

A criança deverá escolher
uma pessoa da família para
ajudá-la a contar nos dedos de
1 a 10.

Vídeo: Aprendendo os
números.
Disponível em: 
<https://youtu.be/isfqnCdj1cs
>

Recreação: Esconde-esconde.
Com a família, a criança terá
que esconder o rosto em
algum local da casa e contar
de 1 a 10 enquanto as outras
pessoas se escondem. Caso
ela encontre todos os que
estão escondidos, ganhará a
brincadeira. Sempre que achar
alguém, tem que correr e
bater no local que escolheu
para contar, falando em voz
alta o nome da pessoa.

Material: Tarefa 05
Conteúdo: Encontros Vocálicos.
Com as crianças, escrevam os
encontros vocálicos usando lápis
de cor para que leiam e
identifiquem dramatizando cada
palavra lida.

Brincadeira: repórter por um
dia.

Com a participação de alguns
membros da família, a criança
deverá ser a entrevistadora, seu
microfone imaginário terá que
ser uma escova de cabelo. Ela
escolherá diversas perguntas
para fazer aos participantes da
brincadeira, outras pessoas
envolvidas também poderão ser
entrevistadas.

Material: Tarefa 06
Conteúdo: revisado os numerais
Roda da conversa: As estações do 
ano. 
1° momento: Vídeo para as estações
do ano, exemplifica de forma bem
simples cada estação do ano.

Vídeo: Vai e vem das estações
(Palavra cantada)
Disponível em: 
<https://youtu.be/jlNoF8GEGWc >

2° momento: converse com a criança
identificando as características
existentes entre as estações do ano,
fazendo a diferença entre elas a partir
do vídeo “Vai e vem das estações do
ano”.
3° momento: Explore com a criança
as seguintes situações:
• O que observamos na estação da

primavera?
• Qual a estação que traz o sol bem

quente?
• Qual estação que as folhas caem?
• O que acontece no inverno?
• Vamos ver se você adivinha,

estamos em que estação do ano?
Agora, faça um desenho ilustrando
esta estação.
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