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Contação de História:
Chapeuzinho Vermelho.

Disponível em:
<https://www.youtube.co
m/watch?v=nBFsBkX-KFU>

Rodinha: Depois de assistir
o vídeo com a história da
Chapeuzinho Vermelho,
converse com a criança
sobre a história: quem
aparece, onde se passa,
quais sentimentos
Chapeuzinho sentiu, se
crianças devem andar
sozinhas, etc.

Música: Lá vai a
chapeuzinho

Disponível em:
<https://www.youtube.co
m/watch?v=vJKEHkOZyJE>

Conteúdo: O som dos meios
de transporte.

Disponível em:
<https://youtu.be/s4kPIMGQ
aL4>

Rodinha: Logo após, assistir o
vídeo e reconhecer os sons
dos meios de transporte,
converse com a criança sobre
qual meio de transporte que
ela mais utiliza para ir à
escola e passear e as
características dos meios de
transporte com os seguintes
questionamentos: tem
rodas?, qual a cor?, qual som
faz?, com quem costuma
utilizar?..

Vamos brincar! A roda do
ônibus – Cante junto com a
criança fazendo os
movimentos corporais de
acordo com a música.

Disponível em:
<https://www.youtube.com/
watch?v=lQOAZU4ff3o>

Conteúdo: Numeral 1

Música: Mariana – Galinha
pintadinha

Disponível em :
<https://www.youtube.com/watc
h?v=orxxp-3gBiE >

Rodinha: Assista ao vídeo e
converse com a criança sobre o
numeral 1 encontrado na música.
Em seguida, mostre à ela um
brinquedo para representar o
numeral. Ex. 1 bola, 1 carro, 1
bloco ou qualquer outro
brinquedo.

Atividade: Peça para a criança
desenhar o seu brinquedo
favorito.

Vamos brincar! Encontre a tampa
— Coloque entre 2 e 3 potes
plásticos ou similares abertos no
chão para que a criança procure e
encontre a tampa certa de cada
um.

Conteúdo: Vogal E

Disponível em:
<https://www.youtube.com/w
atch?v=BkAO-lyzLdE>

Rodinha: Após assistir o vídeo
com a criança, recorde com ela
as imagens que aparecem
iniciadas com a vogal E
(elefante, estrela, escova).

Atividade: Caminhe no
ambiente e mostre objetos
iniciados com a vogal.

Ex.: escada, espelho, escova,
etc.

Vamos brincar! Bola na cesta
— Dê folhas de jornal ou outro
tipo de papel e peça que a
criança faça várias bolas
amassadas (pedir que
amassem forte para a bola
ficar bem firme) e coloque um
cesto ou uma caixa a curta
distância. Em seguida, uma
pessoa da família deverá jogar
a bola na cesta e depois pedir
para a criança imitar o
movimento.

Conteúdo: Noções de posição
(dentro/ fora)

Disponível em:

<https://youtu.be/rPADy4zG_4k
?t=79>

Rodinha: Pegue uma caixa ou
pote e alguns brinquedos e
coloque-os dentro e fora da
caixa. Em seguida, converse com
a criança, perguntando quais
objetos estão dentro da caixa? E
quais objetos estão fora da
caixa?

Vamos brincar! Minha Boneca
de lata — Cante com a criança
fazendo os movimentos
corporais de acordo com a
música.

Disponível em:
<https://www.youtube.com/wat
ch?v=23hsIk3o5kk>

Conteúdo: As Partes do Corpo

Disponível em:
<https://youtu.be/1OaivOTqMkc
>

Rodinha: Após assistir ao vídeo,
explicar que o nosso corpo é
formado por diversas partes:
pernas, braços, tronco, cabeça,
etc.

Atividade: Com ajuda de um
adulto da família, a criança deve
fazer o contorno de suas mãos.

Vamos brincar! Identificando as
partes do corpo — Assistir ao
vídeo imitando as partes do
corpo, cabeça, ombro, joelho e
pé.

Disponível em:
<https://www.youtube.com/wat
ch?v=vDee2bF8Xls>
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