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q Conteúdo Novo:  Consoante (G, g).

K Assista à videoaula “Consoante (G, g)”, gravada pela professora Maria das Dores, 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. Pergunte se sabe o nome de algum animal que comece com esta
letra, aponte em sua casa, objetos com a letra (G, g) e peça que a criança fale os nomes em voz alta. Com o dedinho indicador, solicite que a criança faça o movimento correto da
letra no ar.

y Material: Livro de Português, pág. 122.

z “Agora é sua vez!” Atividade de Revisão.
Em uma folha de papel oficio, solicite que a criança escreva, cobrindo o pontilhado, os movimentos corretos da consoante (G, g).

Roda de Conversa: Meus rabiscos (Desenhos)
Converse com a criança, sobre a importância dos traços feitos por ela, e que podemos desenvolver esses pequenos traços através dos desenhos, observando tudo que está ao
nosso redor! Logo após, dialogue com a criança perguntando:
• O que você mais gosta de desenhar?
• O que você pensa que é mais difícil de desenhar?
• Desenhe um momento especial na sua vida.

l História:  A Tartaruga e a Lebre. (Disponibilizada para leitura na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• Quem são os personagens da história?                                                       
• Por que a lebre achava que ia ganhar a corrida? 
• Você achou certo a lebre ficar rindo da tartaruga?
• Qual foi a atitude da lebre no meio da corrida?  
• Como a D. Lentidão conseguiu ganhar a corrida?                                                             
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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 (1 a 9)

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

z “Agora é sua vez!” Converse com a criança após o vídeo, pergunte quais numerais já aprendemos. Relembre que utilizamos os numerais para marcar as horas, fazer contas,
identificar preços no supermercado e muito mais.

y Material: Livro de Matemática, pág.: 91 e 92.

z “Agora é sua vez!” Atividade de Revisão.

Em uma folha de papel oficio, solicite que a criança escreva, cobrindo o pontilhado, os movimentos corretos dos numerais de 1 a 9.

K Assista à videoaula de Música “Parâmetros do som”, gravada pela professora Rebeca, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

a Vamos brincar! O gato mia.

Material: Um pano para vendar os olhos.
O adulto orientará a criança a tampar os olhos e convidará todos os familiares para participar e se espalhar pela sala casa. Apenas um familiar vai dizer “miau”. O adulto pedirá
para a criança dizer “gato mia”, para escutar e seguir o som até encontrar o “gatinho”. Depois, terá que adivinhar quem é, apenas passando a mão no rosto e nos cabelos. Quanto
mais participação dos membros da família, melhor será a brincadeira.
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q Conteúdo Novo: Família Silábica da Consoante (G, g).

K Assista à videoaula “Família Silábica da Consoante (G, g)”, gravada pela professora Irecê, 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 toda a família silábica da consoante (G, g).
t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha da Família silábica da consoante (G, g). (Disponibilizada na plataforma Google).

y Material: Livro de Português, pág.: 123.

Roda de Conversa: Sons da natureza.
Converse com a criança, explicando que na natureza podemos perceber muitos sons, pois ela é cercada por animais, rios, mares e plantas. Assim, podemos escutar o canto dos
pássaros, chuva, vento batendo nas árvores, entre outros. Dialogue com a criança perguntando:
• Qual o som da chuva?
• Qual som da natureza você mais gosta?
• O que você sente ao escutar algum som da natureza?

lHistória: A pequena Elefanta. (Disponibilizada para leitura na plataforma Google)
Após ler a história para a criança, converse perguntando:
• Por que os elefantes não queriam brincar com a pequena elefanta?
• O que o macaco falou para pequena elefanta?
• Como devemos tratar nossos amigos?

a Vamos brincar! Bolinhas no copo.
Material: copos com água e uma bola pequena.
O adulto pedirá ajuda da criança e juntos encherão três ou quatro copos com água. O adulto pedirá que a criança pegue uma bolinha pequena, pode ser aquelas de pingue-
pongue (ou bolinha de papel), se tiver. O familiar colocará os copos cheios de água em fileira e a bolinha começará no primeiro copo. Pedirá para a criança soprar a bolinha de
copo em copo, até chegar no último. Se a bolinha cair, tem que começar tudo de novo. A brincadeira pode ser feita com duas ou mais fileiras de copos. Quem terminar primeiro
ganha. Quanto mais participantes, mais divertida será a brincadeira.
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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: Diferentes Profissões. (Revisão)

“Agora é sua vez!” Após o momento de interação, dialogue com a criança sobre os diferentes tipos de profissões, inclusive sobre a profissão dos seus familiares, o que fazem e em
que local cada um trabalha.

y Material: Livro Natureza e Sociedade ,pág. 100.

q Conteúdo: Vogais. (Revisão)

y Material: Livro de Português, págs. 63 e 94.

K Assista à videoaula de Espanhol “Revisão das cores”, gravada pela professora Leonella, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

aVamos brincar! Jogo da memória.
Material: Um pano para ser a venda e alguns objetos da sua casa.
O adulto escolherá um objeto da casa e a criança que está vendada terá que descobrir que objeto é esse. Depois, os dois poderão trocar de lugar, a criança poderá escolher o
objeto e o adulto terá que descobrir que objeto é esse. Todos da família podem participar, quanto mais participantes, mais divertida será a brincadeira. Vence quem tiver o maior
número de acertos de objetos.
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q Conteúdo novo: Aprendizagem Socioemocional: Respiração.

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

z “Agora é sua vez!” Após assistir a videoaula da professora Fernanda converse com a criança perguntando:
• Podemos controlar o medo?
• Quando estamos bravos, o que podemos fazer para ficarmos mais tranquilos?
• Será que vale a pena ficar com tanta raiva?

y Material: Livro Programa Semente págs. 12 e 13.

q Conteúdo: Cola Ecológica. (Experiência)

z “Agora é sua vez!” Explique para a criança a realização da atividade seguindo as instruções, será feito uma cola ecológica que é muito importante utilizarmos esse tipo de
material, pois não contamina o meio ambiente. Instruções:
• Meia xícara farinha de trigo em um pote.
• Meia xícara de água.
Após a mistura dos ingredientes, peça que as crianças misturem bem.
Ao final, utilize a cola com a criança para realizar as atividades de casa de colagem.
yMaterial: Livro Natureza e Sociedade págs. 39 e 40.

aVamos brincar! Controlando os impulsos – Mexer ou Esperar.

Em um lugar amplo, coloque uma música para tocar ou escolha algum instrumento musical. Quando a música estiver tocando, os participantes andam pela casa ou cômodo, sem
conversar e sem encostar em nada ou em ninguém. Quando parar a música, os participantes param como uma estátua, até a música começar de novo. Ganhará a pessoa que
souber conseguir andar pela maior quantidade de cômodos da casa antes da música parar (obs.: é para andar, não pode correr).


