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q Conteúdo: Novo: Consoante (H, h)
K Assista à videoaula “Consoante (H, h)”, 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 a consoante ensinada e, logo após, mostre algumas imagens que iniciam com a consoante (H, h) e peça para a criança
falar em voz alta a consoante.
y Material: Livro de Português, págs.: 124 e 125.
q Conteúdo: Vogais (Revisão)
z “Agora é sua vez!” Relembre com a criança as vogais maiúsculas e minúsculas e, em seguida, grafe à mão livre numa folha de papel oficio. Caso a criança tenha dificuldade, faça pontilhado cada
vogal.
y Material: Livro de Português, págs.: 74, 82, 84 e 95.

q Conteúdo: Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de Junho) – Natureza e Sociedade.
z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança sobre o meio ambiente: os cuidados e a preservação, ressaltando também a importância do meio ambiente.
y Material: Livro de Natureza e Sociedade (Almanaque), pág.: 15 

Roda de conversa: Amizade
É importante que a família converse com a criança nesse momento sobre as amizades da escola, do condomínio, do parque. Para não esquecer de manter a relação de afeto e carinho nesse
momento de distanciamento que estamos vivenciando. Pergunte a criança:
• Quais amigos você sente falta? • Você tem conversado com seus amigos por telefone ou videochamada? • Gosta de ver seus amigos e professora nos momentos de interação?

l História: A abelhinha curiosa. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• Quem são os personagens da história? • O que Lilica queria conhecer? • Foi certo a abelhinha ter saído de perto da sua mãe? • Quem ajudou Lilica? • Qual o sentimento que o besouro teve por
Lilica?
a Vamos brincar! Brincadeira das meias

O adulto pegará, com a criança, todas as meias que tiverem em casa e dois baldes ou cestos que serão colocados no chão. O responsável orientará a criança a sentar-se no chão respeitando a
distância dos baldes de mais ou menos dois metros, para juntos iniciarem a brincadeira. As meias, devem ficar entre o adulto e a criança, que deverão ser arremessadas para dentro dos baldes. Quem
conseguir colocar mais meias, vence a brincadeira. Para se tornar mais divertida, todos da casa devem participar.
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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 Novo: Numerais de 1  a 10 (Identificar\ Relacionar a quantidade\ Movimentos de cada numeral).

K Assista à videoaula “Numerais de 1 a 10 (Identificar\ Relacionar a quantidade\ Movimentos de cada numeral)”, gravada pela professora Vanessa 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 10.

y Material: Livro de Matemática, págs.: 93 e 94.

l História: Onde está o meu cachorro? (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, dialogue perguntando:

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

Roda de conversa: Envolvendo nos afazeres.
Manter a organização do nosso lar é importante, além de contribuir para a formação da criança. Dialogue com a criança sobre a organização em nossa casa, é importante ao terminar de brincar
guardar os brinquedos, após os estudos, recolher os materias da mesa, lápis de cor, guardar seus livros e objetos. Após a conversa proponha momentos como:
• Vamos ver quem consegue guardar os brinquedos na caixa?
• Vamos tentar deixar a organização do quarto diferente?
• Quem consegue recolher mais rápido o material que ficou na sala?

a Vamos brincar! Desenho sem fio.
O adulto ficará com a criança em fileira, um atrás do outro. O responsável ficará atrás da criança e desenhará nas costas dela um desenho grande com os dedos, fácil de identificar. Exemplo: um rosto
sorrindo. O adulto orientará a criança a reproduzir esse desenho no papel da maneira que ela sentiu. Em seguida, a criança fará o mesmo nas costas do familiar que estiver na frente e ele terá que
desenhar no papel. Ao final, todos mostram seus desenhos.

• Quais são os personagens da nossa história?
• Onde a mãe de Gui escreveu uma notícia que Zasca tinha se perdido? ?
• Quem ajudou Gui a procurar seu cachorro?

• Para que lados Gui e seus amigos se dividiram no bosque?
• Onde encontraram Zasca?
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q Conteúdo: Novo: Família silábica (H, h)

K Assista à videoaula “Família silábica (H, h) – Parte 1”, gravada pela professora Fernanda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

K Assista à videoaula “Família silábica (H, h) – Parte 2”, 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 a família silábica ensinada e seus sons. Ao final, em uma folha de papel ofício trace o pontilhado da família silábica
para que a criança cubra fazendo o movimento correto .

q Conteúdo novo: Aprendizagem Socioemocional – Cooperação e Competição

K Assista à videoaula “Socioemocional: Cooperação e Competição”, gravada pela professora Irecê, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Após assistir a videoaula “Socioemocional: Cooperação e competição” da professora Irecê, converse com a criança perguntando:

• O que é competir?

• Como você se sente quando perde?

• Conte alguma situação em que você ajudou alguém?

• O que você pode fazer para brincar bem com seus amigos e familiares?

y Material: Livro Programa Semente pág.: 15

a Vamos brincar! Desenho da emoção.

Um membro da família entregará uma folha de papel a cada participante e alguns lápis de cor. O adulto pedirá para que os participantes fechem os olhos enquanto liga uma música suave e tranquila.
Peça para que cada um expresse a forma que está sentindo naquele momento, desenhando com os olhos fechados no papel. Quando a música acabar, cada um abre os olhos e mostrando os
desenhos, um por vez, explicará a sensação no momento da interação com a música.


