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q Conteúdo Novo: Noções de Posições (Perto – Longe ), (Ao Lado) e (Primeiro – Último).

K Assista à videoaula “Noções de Posição (Perto – Longe ), (Ao Lado) e (Primeiro – Último), gravada pela professora Dayana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Material: Livro de Matemática, págs.: 22 e 23.

q Conteúdo: Formas Geométricas (Revisão)
y Material: Livro de Matemática, pág.: 56.

Roda de conversa: Cuidados com a natureza
Cuidar da natureza pode proporcionar lições valiosas para as crianças. A família conversará com a criança sobre atitudes que podem preservar a natureza, como economizar a água ao lavar as mãos,
não demorar no banho, jogar lixo no local correto. Dialogue com a criança perguntando:
• Por que precisamos cuidar da natureza?
• Onde devemos jogar o lixo?
• O que você faz para manter o meio ambiente sempre limpo?

l História: A joaninha diferente. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, dialogue perguntando:
• Por que as outras joaninhas achavam que ela era diferente?
• Como a joaninha se sentia quando as outras falavam que ela não era joaninha verdadeira?
• Quem ajudou a joaninha?
• Foi certo o que fizeram com a joaninha?
• O que aconteceu com todos no fim da história?

a Vamos brincar! Cada macaco no seu galho.
O adulto orientará a criança a ser o caçador da brincadeira, e convidará os demais da casa para participar, no qual serão os macacos. O responsável explicará aos macacos que eles precisam fazer
uma roda e o caçador que será a criança ficará no meio. Os macacos vão girando a roda e a criança deve gritar “cada macaco no seu galho!”, os familiares deverão correr e subir em algum lugar alto
(cadeira, escada, o sofá etc.). Enquanto estiverem no chão, poderão ser pegos pelo caçador. Quem for pego deverá trocar de lugar com a criança. Todos devem participar, quando mais participantes,
melhor 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 Novo: Reciclagem 

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

y Material: Livro de Natureza e Sociedade: pág. 72

q Conteúdo: Numerais 1 a 7 e suas quantidades. 

y Material: Livro de Matemática: pág. 82, 88, 61 e 76.

l História: Totó, o descobridor. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• Por que Pedrinho ficou tão feliz com a casa nova?
• Para onde Totó ficou latindo? O que Pedrinho precisava fazer antes de ir brincar?
• O que Totó foi fazer no quintal?
• Quem ajudou Pedrinho a abrir o baú?
• O que Totó descobriu no baú?

a Vamos brincar! Balão fujão.

O adulto traçará uma linha de partida e uma de chegada que pode ser feita com brinquedos ou com fita, encherá dois balões (se não tiver balão pode ser com sacola plástica) e
pegará um pedaço grande de papelão. Ao sinal, a criança e o responsável colocarão seus balões no chão e os abanarão com o papelão, na direção da linha de chegada, e o trarão de
volta da mesma forma. O primeiro que terminar o percurso, ganha a corrida. Todos podem participar, quanto mais participantes, melhor 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 Novo: Consoante (J, j).
K Assista à videoaula “Consoante (J, j): apresentação e grafia”, gravada pela professora Izabel, 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 (J, j) e peça para a criança

falar em voz alta a consoante.
y Material: Livro de Português: pág. 126.

q Conteúdo: Coordenação Visomotora.
y Material: Livro de Português: págs. 15, 19 e 21.

Roda de Conversa: Palavras mágicas.
Dialogue com a criança sobre as palavrinhas mágicas que aprendemos em casa com os familiares e na escola com as professoras, e são elas: por favor, obrigada (o), com licença, desculpe, os
cumprimentos de bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode realizar um simples teatro com a criança envolvendo encenações como: recebi um presente, qual a palavrinha devo utilizar? Mamãe diz
bom dia e você retribui com a palavrinha? A seguir, pergunte a criança:
• Quando você chega em um lugar, como pode cumprimentar? • Quando faz um pedido, qual palavra utiliza? • Ao ganhar um presente, qual palavrinha mágica pode dizer?

l História: A menina do leite. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• O que menina foi vender na cidade?
• Com a venda do leite o que a menina pensou em comprar?
• A menina conseguiu vender o leite?
• O que aconteceu no final da história?

a
Vamos brincar! Acerte o copo.

O responsável irá fixar no chão com fita adesiva dois copos plásticos. Junto com a criança, farão seis bolinhas de papel ou mais e se posicionarão a uma distância de mais ou menos dois metros. A
brincadeira consiste em verificar acertará mais bolinhas no copo. Quanto mais distante, mais difícil acertar o alvo. Vence quem conseguir acertar mais bolinhas no copo. Todos podem participar,
quanto mais participantes, mais divertida a brincadeira.



Rotina de estudos Jardim II  
Quinta-feira

18/06

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: Família Silábica da Consoante (J, j)
K Assista à videoaula “Família Silábica da Consoante (J, j)”, 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, relembrando a família silábica ensinada e faça o treino da leitura junto com a criança na ficha de leitura.

y Material: Livro de Português: pág. 127.

t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha da Família silábica das consoantes (J, j). (Disponibilizada na plataforma Google).

q Conteúdo: Vogais (Revisão).
y Material: Livro de Português: pág. 68.

l História: Chapeuzinho vermelho. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• O que a mãe de Chapeuzinho pediu para ela levar para sua avó?
• Com quem Chapeuzinho Vermelho conversou no caminho para a casa da vovó?
• Quem chegou primeiro na casa da vovó?
• Quem estava na casa da vovó quando Chapeuzinho chegou?
• O que aconteceu com Chapeuzinho Vermelho e sua avó?
• Quem ajudou Chapeuzinho Vermelho e a vovó?

a Vamos brincar! Brincadeira do Lençol.
O adulto pegará um Lençol pequeno e uma bola, orientará a criança a segurar na ponta do lençol e juntos começarão a jogar a bola sobre ele. Todos começarão a balançar o lençol, e o desafio

consiste em não deixar a bola cair. Quanto mais movimentos, maior o risco. Todos podem participar, quanto mais participantes, melhor será a brincadeira.

K Assista à videoaula de Espanhol “Membros da familia: Mi papá e Mi mamá”, gravada pela professora  Leonella, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 17 e 19 do Livro de Espanhol.
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q Conteúdo Novo: Aprendizagem Socioemocional – Solidariedade.

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

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

•Se alguém precisar da sua ajuda, o que você fará? •Caso você precise de alguma ajuda, de quem você pedirá? • Como você se sente ao ajudar alguém?

y Material: Livro Programa Semente pág. 16 e 17. / Folha Bloco 09

q Conteúdo: Data comemorativa (Festa Junina).

z “Agora é sua vez!” Converse com a criança sobre essa festa que é realizada no mês de junho, com diversas músicas e danças culturais, comidas típicas de cada região, tudo sempre muito 
colorido e com muitos enfeites.
y Material: Livro de Natureza e Sociedade (Almanaque): pág.: 16

História: A mágica da flauta. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, converse perguntando:
• O que Ernesto fazia quando estava triste?
• Quando Ernesto tocava e fechava os olhos o que acontecia com os objetos?
• Quem levou Ernesto ao museu? E o que aconteceu quando ele começou  tocar sua flauta?
• Quais outros lugares Ernesto tocou a flauta?
• Como ficava o ambiente quando o menino tocava?
• Você gosta de ouvir os sons produzidos pelos instrumentos musicais?
aVamos brincar! “Que expressão é essa?“

O adulto pegará um espelho e colocará na frente da criança e pedirá para ela fazer as diferentes expressões: alegria, tristeza, raiva, timidez e calma. Depois que ela observar suas expressões, peça
para a criança desenhar a que mais gosta. Todos os familiares podem fazer, e ao final expor os desenhos.

K Assista à videoaula de Capoeira “Pilares da ginga”, gravada pelo professor  Leonardo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.


