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Segunda- feira

01/06

q Conteúdo: Vogais e Encontros Vocálicos (Revisão).

K Assista à videoaula “Vogais e Encontros Vocálicos” (Revisão), gravada pela professora Jordana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula e pergunte o que ela aprendeu no vídeo. Em seguida, pergunte o nome de algum objeto ou animal que comece

com cada vogal.

y Material: Livro de Português, págs. 47, 83, 107 e 109.

Roda de conversa: Relembrando momentos (Fotografias)
A família conversará sobre os momentos registrados em fotografias, fotos no celular. Mostrando fotos de aniversário, seu melhor amigo (a), aquele fim de semana divertido com os
seus familiares, o banho de piscina no clube. Dialogue com a criança, perguntando:
• Qual a foto do passeio que você mais gostou?
• Tem fotos com o seu melhor amigo (a)?
• Quais fotos tem daquele aniversário inesquecível?

l História: A Princesa e a Ervilha. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• Quais são os personagens da história?
• O que o príncipe estava procurando?
• Como a princesa chegou no castelo?
• Como que a rainha descobriu que a moça era uma princesa de verdade?
• O que foi colocado debaixo do colchão da princesa?
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Terça-feira
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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: Consoantes (B, b e C, c) e suas Famílias silábicas (Revisão)

K Assista à videoaula “Consoantes (B, b e C, c) e suas Famílias silábicas (Revisão)”, gravada pela professora Irecê, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Material: Atividade de revisão n.º 24, 25, 26 e 27. (Disponibilizada para impressão na plataforma Google)

z “Agora é sua vez!” Caso não seja possível a impressão, utilize uma folha de papel oficio, em seguida, solicite que a criança escreva a mão livre ou cobrindo o pontilhado dos
movimentos corretos das consoantes (B, b e C, c) e suas famílias silábicas.

t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha da Família silábica das consoantes (B, b e C, c). (Disponibilizada na plataforma Google).

K Assista à videoaula  de Inglês  “Numbers (1-5)”,  gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 10, 11 e 12 do Livro de Inglês.
Obs.: Realizar os exercícios da pág. 12 antes da pág. 11.

a Vamos brincar! Alerta cor

O adulto explicará a criança que ela será o “pegador” e que o restante da família ficará espalhado pela casa. Também orientará, que para iniciar a brincadeira, a mesma falará em voz
alta “alerta cor! ” dando início a brincadeira. Os demais familiares perguntarão “que cor?” e a criança, então, escolherá uma cor e todos deverão tocar em algo com a cor que ela
escolheu, quem não conseguir, deverá trocar de lugar com a criança para ser o “pegador”. Todos deverão participar, quanto mais participantes, melhor a brincadeira.
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q Conteúdo: Numerais 1 a 9 (Revisão)

K Assista à videoaula “Numerais 1 a 9 (Revisão)”, gravada pela professora Fernanda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Dialogue com a criança após a videoaula, relembrando o conteúdo, falando em voz alta os numerais de 1 a 9.
y Material: Livro de Matemática, págs.: 72, 75, 81 e 84.

z “Agora é sua vez!” Atividade de Revisão.
Entregue uma folha de papel oficio para a criança e solicite que a criança escreva os numerais de 1 a 9 a mão livre ou cobrindo o pontilhado realizando os movimentos corretos.
Roda de Conversa: Prática de atividades físicas.
A família conversará com a criança sobre a atividade física. Fale sobre a importância de se exercitar em casa, se alongar, ou dançar faz bem para o desenvolvimento físico e uma vida
mais saudável. Dialogue com a criança perguntando:
• Qual esporte que você mais gosta?
• Se não, qual gostaria de praticar?
• Porque é importante fazermos atividade física?
• Como você se sente depois de fazer atividade física?

lHistória: O Patinho feio. (Disponibilizada na plataforma Google)
Após ler a história para a criança, converse perguntando:
• Onde acontece a história?
• Quais os animais que aparecem na história?
• Como o patinho se sentia quando riam dele?
• Quando o patinho se perdeu o que ele encontrou?

a Vamos brincar! Batatinha frita
A criança fica de costas para a parede. Os outros participantes ficam lado a lado posicionados em uma largada e só podem se mexer para andar enquanto a criança está de costa
contando “batatinha frita, um dois, três” os jogadores devem tentar chegar ao outro lado da sala ou pátio. Quando a criança terminar de contar e olhar, os participantes devem ficar
parados e quem se mexer volta ao início da largada.
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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: Consoantes (D, d, F, f e G, g) e suas Famílias silábicas (Revisão)

K Assista à videoaula “Consoantes (D, d, F, f e G, g) e suas Famílias silábicas (Revisão)”, gravada pela professora Dayana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma

Google.

y Material: Atividade de revisão n.º 28, 29 e 30 (Disponibilizada para impressão na plataforma Google)

z “Agora é sua vez!” Caso não seja possível a impressão, utilize uma folha de papel oficio, em seguida, solicite que a criança escreva a mão livre ou cobrindo o pontilhado dos
movimentos corretos das consoantes (D, d, F, f e G, g) e suas famílias silábicas.

t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha da Família silábica das consoantes (D, d, F, f e G, g). (Disponibilizada na plataforma Google).

K Assista à videoaula  de Educação Física “Atividade psicomotora”,  gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Repita os movimentos e atividades que o professor propôs na videoaula.

a Vamos brincar! “Minha vez!”
Com um bola de plástico ou bolinha feita de papel, a criança pega a bola, joga ela pra cima e grita o nome de uma pessoa da família. A pessoa que teve seu nome citado deve
pegar a bola e gritar “Minha vez!”. O jogador dá 3 passos e, parado, deverá tentar acertar com a bola na pessoa que tiver mais próxima. Se acertar, a pessoa atingida sai da
brincadeira.
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q Conteúdo:  Nosso Corpo “Partes do corpo e Higiene” (Revisão) – Natureza e Sociedade.

K Assista à videoaula Nosso Corpo “Partes do corpo e Higiene” (Revisão), gravada pela professora Caroline, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Relembre com a criança sobre o que aprendeu na videoaula, em seguida, solicitará que a criança diga em voz alta as partes do corpo que aprendeu. Depois
peca para a criança destacar os tipos de higiene que devemos ter com o nosso corpo. Ao final, realize a atividade disponibilizada na plataforma.

y Material: Atividade de revisão nº 31 (Disponibilizada para impressão na plataforma Google)

q Conteúdo novo: Aprendizagem Socioemocional – Relaxamento

K Assista à videoaula “Socioemocional: Relaxamento”, gravada pela professora Vanessa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z“Agora é sua vez!” Após assistir a videoaula “Socioemocional: Relaxamento” da professora Vanessa converse com a criança perguntando:

• O que é calma?

• O que faz você ficar relaxado?

• Que exercício podemos fazer para ficar relaxados?

y Material: Livro Programa Semente pág.14 / Folha Bloco 07

aVamos brincar! Jogo da respiração

Com a criança fiquem sentados no chão respirando fundo calmamente com os olhos fechados, a seguir levante devagar com a criança esticando todas as partes do corpo, pernas ,
braços e dedos. Contando juntos até 10 mantendo a respiração profundamente. Ao final da brincadeira todos os membros da família ficarão bem relaxados e tranquilos.


