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Segunda-feira

01/06

q Conteúdo: Vogais (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu) maiúsculas e minúsculas

K Assista à videoaula das vogais “(Aa, Ee, Ii, Oo, Uu) maiúsculas e minúsculas”, gravada pela professora Maísa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Português, pág. 42.

Apostila, pág. 24. (1.ª etapa letiva).

z Agora é sua vez! Apresente as vogais (Aa, Ee, Ii, Oo, Uu) maiúsculas e minúsculas, escritas em letra cursiva no papel para a criança, oriente-a a repetir o nome de cada vogal.

Então, utilizando celular ou tablet, apresente figuras que iniciam com cada vogal (“Aa” avião/ “Ee” escova/ “Ii” índio/ “Oo” ovo/ “Uu” uva). Depois, cole com fita gomada na parede
todas as vogais, de modo que fiquem um pouco acima da altura da criança. Começando a brincadeira: fale o nome de uma vogal, ao seu comando, diga para a criança correr, falar o
nome da vogal e ficar embaixo da letrinha. A brincadeira deve continuar até todas as vogais serem indicadas.

l Contação de história: Leia para a criança a história “Floquinho de algodão”, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:

• Onde se passava a história?
• Pelo que a amizade era simbolizada?
• O que a mulher má convenceu o garoto a fazer?
• Depois que o menino percebeu que tinha muita riqueza, pois estava cheio de floquinhos, ele percebeu que estava muito triste. Então, o que o garoto fez com seus floquinhos?
• No final da história, todos da aldeia guardaram seus floquinhos ou saíram trocando uns com os outros?
• Você pensa que as pessoas ficaram felizes ou tristes quando trocaram seus floquinhos?
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Terça-feira
02/06

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: Numeral 6

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 116.
Apostila, pág. 53 (1.ª etapa letiva).

z Agora é sua vez! Escreva os numerais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cada número em uma folha de papel, e os apresente à criança, orientando-as a repetir o nome de cada numeral. Agora,
faça a contagem dos numerais com a criança, usando os dedinhos. Após isso, posicione o papel com a escrita do numeral 6 à frente da criança, pinte com tinta guache o dedinho
indicador e diga para carimbar ao lado do numeral, contando até 6.

l Contação de história: Leia para a criança a história “O jardim de girassóis”, disponibilizada na plataforma Google.
Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:

• Onde viviam os girassóis?
• Os girassóis giram seguindo quem?
• Qual girassol não chorava quando a nuvem cobria o Sol?
• O que os girassóis aprenderam com o pequeno girassol?
• Todos os dias quando o Sol surgia o que acontecia com os girassóis?

• Como os girassóis são conhecidos?
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Quarta-feira
03/06

q Conteúdo novo: Noção de grandeza – Curto/ Comprido
K Assista à videoaula  de “Noção de grandeza – Curto/ Comprido”, gravada pela professora Ariana, disponibilizada na sala de aula virtual da p lataforma Google.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 68.
Livro de Matemática, pág. 69.
z Agora é sua vez! Desenhe em uma folha de papel dois caminhos, um comprido e um curto. Então, apresente-os à criança dizendo para passar o dedinho em cada caminho, falando
“curto” no caminho curto e “comprido” no caminho comprido. Após isso, coloque dois pedaços de barbante/fita no chão, um curto e um comprido. Solicite que a criança ande pisando
em cima de cada caminho e identifique se é curto ou comprido. Posteriormente, diga para a criança olhar paras os cabelos das pessoas e falar se é curto ou comprido.
d Roda de conversa/Meio Ambiente: Através de celular ou tablet, mostre figuras relacionadas ao meio ambiente (praças, ruas, shopping, elementos naturais como parques, florestas
e rios). Em seguida, explique para as crianças o que é meio ambiente, é tudo que está ao nosso redor (nossa sala de aula, a nossa casa, as ruas, as praias, as praças, as florestas e
outros) e que é muito importante preservar o Meio Ambiente, já que este é o lugar onde vivemos, assim podemos viver em lugares limpos e ainda manter o equilíbrio natural do
planeta. Logo após, pergunte às crianças:
• O que pode ser feito para preservar o meio ambiente?
• Você joga lixo no chão?
• De que maneira em casa o lixo é descartado?
• Na sua escola, quando você termina o lanche, onde você joga as embalagens ou casca de frutas?
• Quando abrimos uma embalagem em um local onde não tem lixeira, o que devo fazer com essa embalagem?

a Vamos brincar/Qual é o animal? Com participação da sua família, divida os participantes em dois grupos. O primeiro grupo imitará o som de um animal e o segundo grupo
precisará adivinhar qual animal faz o som realizado. Vence o grupo que acertar as respostas.

K Assista à videoaula  de Educação Física “Acompanhando o traçado”,  gravada pela professora Bianca, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Repita os movimentos e atividades que a professora propôs na videoaula.



Rotina de estudos Jardim I  

Quinta-feira
04/06

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: Noção de grandeza – Grande/ Pequeno

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 66.
Livro de Matemática, pág. 67. 

z Agora é sua vez! Desenhe em um papel uma bola grande e em outro papel uma bola pequena, diga para a criança colocar o dedinho com você em cada bola e falar “grande e
pequena”. Prontamente, disponibilize na frente da criança alguns sapatos de adulto e da própria criança, peça que coloque os sapatos grandes em cima da bola grande e fale “grande”
e coloque os sapatos pequenos em cima da bola pequena e fale “pequeno”.

a Vamos Brincar! O carteiro: As pessoas que moram na casa devem escrever cartas umas as outras, colocarem em envelopes e deixarem dentro de uma caixa para que o 
carteiro faça as entregas. Então, diga para a criança fingir ser um carteiro. Iniciando a brincadeira: fale para a criança que o carteiro deve entregar a carta para as pessoas indicadas e, 
que você vai dizer o nome para quem será cada carta. Exemplo, carta para o papai,  carta para a mamãe, carta para o “João”, e assim, a brincadeira deve continuar.

d  Roda de conversa/Minha comida predileta: Mostre figuras de alguns pratos de comidas (peixe, bife com batata frita, feijão, lasanha e outros. Explique a importância de se 
alimentar bem e pergunte à criança:
• Qual sua comida preferida?
• Quem faz a comida na sua casa?
• Você gosta quando alguém na sua casa faz a sua comida preferida?
• Você acha que essa comida é saudável? 

9 Brincadeira socioemocional/Espelho humano: Posicione-se à frente da criança, fazendo expressões faciais (zangado, feliz, triste, assustado, chorando) e movimentos
aleatórios. A criança deve imitar tudo que o responsável fizer e, em seguida, trocarão de lugar, a criança fará as expressões e o responsável deve imitá-la.
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Sexta-feira
05/06

q Conteúdo novo: Forma geométrica triângulo
K Assista à videoaula das “Formas geométricas triângulo, círculo e quadrado” gravada pela professora Lili, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 41.
Livro de Matemática, pág. 64.
z Agora é sua vez! Desenhe em um papel a forma geométrica triângulo, apresente-o para a criança e a diga para repetir com você o nome da forma. Logo após, entregue para ela
três macarrões e oriente-a para que os cole-os em um papel formado um triângulo. Depois, disponibilize para a criança um papel para que rasgue com os dedos vários pedacinhos e
cole na forma geométrica triângulo. Ao final, converse com a criança para que olhe a figura e fale “triângulo”.

l Contação de história: Leia para a criança a história “Vivinha, a Baleiazinha”, disponibilizada na plataforma Google.
Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Qual o nome da baleia?
• Como ela vivia?
• Como as outras baleias chamavam Vivian?
• Quem era a figura estranha que apareceu no fundo do mar?
• Quando o polvo Valdemar encontrou a baleia, o que Vivian virou?

K Assista à videoaula  de Inglês  “Magic Words: Thank you!”,  gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos na pág.  07 do Livro de Inglês.

a Vamos Brincar! Pescaria das figuras.
Pegue uma revista, recorte várias figuras diferentes uma criança, uma planta, um sapato, um carro e as cole com fita gomada em alguns pedaços de linhas ou em uma tira comprida de 
papel. Começando a brincadeira: diga para a criança puxar uma linha por vez como se fosse uma pescaria. 


