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Segunda-feira

08/06

q Conteúdo novo: Numeral 7.

K Assista à videoaula do “numeral 7” gravada pela professora  Mariana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 117.
Livro de Matemática, pág. 70.

z Agora é sua vez! Escreva os numerais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em uma folha de papel e diga para a criança repetir com você nome de cada numeral. Seguidamente, escreva o número 7 
(grande) em uma folha separada, apresente-o à criança, oriente-a a colar aparas de lápis sob o numeral, ao final, converse com a criança para que olhe o numeral e fale “sete”.

.
l Contação de história: Leia para a criança a história “Medo do escuro”, disponibilizada na plataforma Google.

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

• A estrela tinha medo de quê?
• Qual a maior das estrelas?
• Onde a estrela passava o tempo todo?
• Como a estrela ficava dentro das nuvens?
• O que o Sol fazia quando ele ia dormir?
• A estrela foi com a Lua?
• E o que aconteceu com o medo?

a Vamos brincar/Repórter por um dia: A criança será o repórter, para isso  deve pegar algo para ser o microfone exemplo,  escova de cabelo,  controle remoto e outros. Oriente  a 
criança “repórter”  a fazer perguntas com assuntos  variados: O que você comeu hoje? Você escovou os dentes, qual sua brincadeira predileta? Qual a música que você mais gosta? 
O responsável pode ajudar estimulando as perguntas, a brincadeira fica muito divertida e pode ser feita com as demais pessoas da casa.



Rotina de estudos Jardim I  

Terça-feira
09/06

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: Cores primárias (amarela, azul e vermelho) e cor secundária verde.
y Materiais: 
Livro de Matemática, pág. 25.
Livro de Matemática, pág. 65.

z Agora é sua vez! Utilizando folhas de papéis coloridas, apresente para a criança as cores primárias, amarela, azul, vermelha e cor secundária verde, solicite-a que repita com
você o nome de cada cor. Posteriormente, corte em formato de círculos cada uma das cores, depois, corte cada círculo ao meio o dividindo em duas partes. Começando a brincadeira: coloque os 
círculos no chão, embaralhe todas as partes dos círculos até que fiquem bem misturadas, converse com a criança para que pegue uma parte de um círculo e procure a outra metade, mas tem que ser 
da mesma cor e monte o círculo da tal cor, exemplo: duas partes de cor amarela montando um círculo amarelo. Então, diga para a criança olhar para o círculo montado e falar a cor. A brincadeira 
deve continuar até que a criança monte todos os círculos da mesma cor.
Obs.: se não tiver as cores de papéis, pegue papel branco e o pinte com giz de cera ou canetinhas coloridas nas cores indicadas.

K Assista a videoaula de Música, gravada pela professora Glenda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google

a Vamos brincar/Pulo no rio: Coloque bolinhas de papeis formando duas fileiras paralelas com um espaço entre elas para ser o “rio”. Coloque um brinquedo no final do “rio”. Começando a
brincadeira: quando você falar pula no rio, a criança deve entrar no rio como se estivesse nadando, ir até o final, pegar o brinquedo e voltar.

d Roda de conversa/Higiene corporal: Através de celular ou tablet, mostre para a criança figuras de hábitos de higiene como: tomar banho, cortar as unhas, lavar e pentear os cabelos todos os
dias, escovar os dentes, vestir roupas e calçados limpos etc. Então, explique-a que esses hábitos e contribuem para o manter saudável. Seguidamente pergunte à criança:

• Quantos banhos você toma por dia?
• Você usa roupas limpas todos os dias?
• Você penteia os cabelos após o banho?

• E suas unhas, são sempre cortadas?

• Escova os dentes após as refeições?
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Quarta-feira
10/06

q Conteúdo: Vogais (a, e, i, o, u) minúsculas

K Assista à videoaula   das vogais “(a, e, i, o, u) maiúsculas” gravada pela professora Nilcicleide, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Português, pág. 44.
Livro de Português, pág. 18.

z Agora é sua vez! Apresente as vogais (a, e, i, o, u) minúsculas, escritas em letra cursiva no papel para a criança e oriente-a a repetir o nome de cada vogal. Após isso, faça a 
brincadeira do jogo da memória: Coloque as vogais no chão em formato de uma amarelinha, sendo que, na casinha de dois quadrados deve ser colocado duas vogais iguais, exemplo “aa”. Converse 
com a criança para pular na amarelinha e falar o nome de cada vogal que está o seu pé. 
Obs.: pode ser usada fita gomada para melhor fixar os papéis no chão.

l Contação de história: Leia para a criança a história “O menino que colecionava guarda-chuva”, disponibilizada na plataforma Google.

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

O que o menino colecionava?

O que o menino pedia de presente?

Para que o menino usava seus guarda-chuvas?

Em que momento o menino não usava seu guarda-chuva?

Porque o menino não usava guarda-chuva quando chovia?

9 Brincadeira socioemocional/Jogo das expressões: Desenhe em um pedaço de papel as expressões (feliz, triste, chorando, bravo, assustado) e as cole com fita em alguns
brinquedos, pegue um papel, faça uma bolinha e entregue à criança. Começando a brincadeira: diga para jogar a bolinha nos brinquedos, no qual cair a bolinha, a criança deve falar o
nome da expressão e imitá-la. Continue até terminarem todos os brinquedos.


