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Segunda-feira

15/06
q Conteúdo: Cores secundárias verde e laranja.

K Assista à videoaula das cores secundárias ‘’verde e laranja’’, gravada pela professora 
Graça, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 18
Livro de Matemática, pág. 23

z Agora é sua vez! Por meio do celular ou tablet, mostre para a criança figuras com as 
cores secundárias: verde e laranja (árvore, flor, casa, frutas, limão, laranja e outras). Em
seguida, solicite que a criança encontre nas suas roupas, algumas que sejam verde e 
laranja, e as coloque dentro de uma bacia, formando a bacia das verde e laranja. Sempre 
que encontrar uma vestimenta da cor secundária, deve repetir o nome da cor.

l Contação de história: Leia para a criança a história “O Elefantinho no poço”,
disponibilizada na plataforma Google.

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

• Quem caiu no poço?
• Por que o Elefantinho caiu no poço?
• Quem foi o primeiro animal a ajudar o Elefantinho?
• Quais os animais que ajudaram o Elefantinho?
• Por que os animais riram do ratinho?
• Quantos animais ajudaram o Elefantinho a sair do poço?

Y Vamos brincar! O que está diferente.

Pegue  alguns objetos que seja do convívio da criança, ex.: um xampu, sabonete, uma 
colher, um copo, um brinquedo e um lápis de cor. Em seguida,  coloque 3 objetos sobre 
uma mesa e peça para que a criança observe esses objetos. Posteriormente, o 
responsável pedirá para que a criança vire de costas e feche os olhos, após a criança virar 
de costas, retire um objeto sem que a criança veja. O responsável solicitará que a criança 
se vire e diga qual objeto está faltando ou que está diferente. A brincadeira deve 
prosseguir aumentando o número de objetos.



Rotina de estudos Jardim I  

Terça-feira

16/06
O Visualizar o cronograma de horários dos momentos de interação entre professores e 
crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

q Conteúdo: Formas geométricas quadrado e triângulo.

y Materiais: 
Livro de Matemática, pág. 36.
Livro de Matemática, pág. 41.

z Agora é sua vez! Desenhe em um papel, as formas geométricas quadrado e
triângulo, o responsável apresentará as formas geométricas a criança pedindo para que
juntos repitam os nomes. Posteriormente, desenhe as mesmas formas em outra folha de
papel, pinte com cores diversas e recorte as formas separadamente. Entregue as formas
geométricas cortadas à criança e peça que organize uma em cima da outra de acordo com
a sequência que o responsável pedirá (Ex.: primeiro o triângulo, e depois o círculo). Outro
exemplo: Círculo e Triângulo. A brincadeira pode se repetir várias vezes.

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘’Bom dia, todas as cores’’,

disponibilizada na plataforma Google.
Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Quem acordou muito feliz?
• Onde o Camaleão lavou o rosto?
• Por que o Camaleão estava feliz?

• O professor falou da cor do céu para o Camaleão. Qual era essa cor?

• Quem o Camaleão encontrou na pracinha da floresta?
• Por que o Camaleão estava cansado?
• Qual a cor preferida do Camaleão?

a Vamos brincar! Adivinha onde está.
Pegue dois potes ou duas latas de leite vazias e peça para que a criança fique de olhos
fechados, enquanto o responsável coloca um brinquedo ou objeto pequeno dentro do
pote. Em seguida, organize os potes um ao lado do outro e peça que a criança escolha um
para adivinhar qual o pote tem um objeto. A brincadeira continua com o aumento dos
números de potes e objetos, quem acertar mais, ganha.
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Quarta-feira

17/06

q Conteúdo novo: Noção de grandeza – Alto/ Baixo

Assista à videoaula  Noção de Grandeza “Alto/Baixo”, gravada pela professora Sol, 
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 71
Livro de Matemática, pág. 73

z Agora é sua vez! O responsável mostrará por meio do celular ou tablet,

imagens de grandezas alto e baixo (Ex.: árvore e flor, homem e menino, gato e girafa). Em
seguida, ficará à frente da criança mostrando o tamanho entre elas e dizendo que o
responsável é alto, e a criança é baixa. Essa atividade poderá ser feita na frente do
espelho, para que a criança visualize o tamanho entre ela e o responsável.

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘’O rei Sonolento’’, disponibilizada

na plataforma Google.
Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:

• O que o rei vestiu?
• O que o rei queria comer antes de dormir?
• O que as pessoas fizeram para tentar acordar o rei?
• Para onde as pessoas foram?
• Quem acordou o rei?
• Depois que o rei soube que as pessoas foram embora, o que ele fez?

d Roda de conversa/Do que tenho medo.
O responsável falará que todas as pessoas possuem medo de algo (de altura, de chuva, de 
barata, de escuro, de trovão, de cachorro, de gato etc.) e que é normal. Posteriormente, 
perguntará a criança do que ela tem medo e fará perguntas:
• Quais são os seus medos? 
• Você tem medo de chuva? Por quê?
• O que você faz quando ouve o trovão?
• Você tem medo de cachorro, quando late?
O responsável explicará a criança que não precisará ter medo e que juntos podem superá-
los.

a Vamos brincar! Caça ao Tesouro de Texturas diferentes.
O responsável mostrará à criança diversas texturas como mole, duro, macio e áspero (Ex:
almofada é macia, a parede é dura, o chão é áspero). Após mostrar as texturas diversas
em casa para a criança, o responsável falará uma textura (Ex: -Procure uma textura dura) e
a criança terá que procurar, ao achar a textura dita pelo responsável, a criança tocará nela.
A brincadeira termina quando a criança achar o maior número de texturas diferentes em
casa.
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Quinta-feira

18/06
O Visualizar o cronograma de horários dos momentos de interação entre professores e 
crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

q Conteúdo novo: Vogais (Aa, Ee, Ii) maiúsculas e minúsculas

y Materiais:
Livro de Português, pág. 55
Livro de Português, pág. 04

z Agora é sua vez! Apresente as vogais (Aa, Ee, Ii) maiúsculas e minúsculas,
escritas em letra cursiva em folhas de papel (uma em cada folha) para a criança e oriente-
a a repetir o nome de cada vogal. Em uma folha separada, escreva as vogais e recorte-as
(as vogais terão de ser iguais para o responsável e para a criança). Em seguida, faça a
brincadeira das plaquinhas: Levante o papel com uma vogal e peça para a criança levantar
a plaquinha correspondente àquela vogal. O responsável ajudará a criança a falar o nome
da vogal que está na plaquinha.

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘’Dona Baratinha’’,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• O que a Dona Baratinha gostava de fazer em sua casa?
• O que ela encontrou?

• Por que a Dona Baratinha queria dinheiro?
• Quem foi seu primeiro pretendente?
• Com quem ela iria se casar?
• O que aconteceu com o Senhor Ratão?

a Vamos Brincar! Bola colada.
Faça círculos no chão com papel, lápis ou giz e dentro desses círculos cole pedaços de fita 
gomada. Esses círculos serão os alvos para que a criança jogue um objeto dentro deles e 
grude-os. A escolha dos objetos poderá ser: ursinhos, bolas, lápis de cor ou brinquedos 
que sejam leves.  Ganha quem grudar mais objetos dentro dos círculos. 

9 Brincadeira socioemocional:
Um adulto da família desenhará as expressões (feliz, triste, zangado, chorando e
assustado) em uma folha de papel. Em todos os desenhos das carinhas das expressões
devem estar faltando alguma parte. Ex: Desenhar uma carinha com os olhos e o nariz, mas
faltando a boca/desenhar a boca, mas faltando os olhos e nariz. Entregue os desenhos à
criança e diga para desenhar a parte que estar faltando na carinha.

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

19/06

q Conteúdo: Vogais (Oo, Uu) maiúsculas e minúsculas

K Assista à videoaula das ‘’Vogais (Oo, Uu) maiúsculas e minúsculas’’, gravada pela

professora Iara, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google

y Materiais:
Livro de Português, pág. 76.
Apostila, pág. 56. (1.ª etapa letiva).

z Agora é sua vez! Apresente as vogais (o, u) minúsculas, escritas em letra cursiva

em uma folha de papel para a criança e a oriente a repetir o nome das vogais. Depois,
coloque sal, ou açúcar, dentro de um prato, de forma que seja possível a criança desenhar
as vogais com o dedinho. Apresente uma vogal por vez colocando ao lado do prato, repita
o nome com a criança. Após, peça que a criança desenhe a vogal no prato.

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘’A Margarida friorenta’’,
disponibilizada na plataforma Google.
Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Onde a Margarida estava sozinha?
• Quem voava perto do jardim?
• O que a Margarida tinha?
• Quem a Borboletinha foi chamar?
• Como era o nome do cachorro da Ana Maria?
• O que a Ana Maria fez para a Margarida não sentir mais frio?

a Vamos Brincar! Corrida de avião.
O responsável irá confeccionar aviãozinho de papel, um para ele e outro para a criança.
Em seguida, fará uma marcação com fita crepe ou qualquer fita disponível em casa para
fazer a linha de chegada no chão. Cada um deve jogar seu aviãozinho para o alto em
direção à linha de chegada. Ganha quem alcançar primeiro à linha de chegada.

K Assista à videoaula de Espanhol “Revisão das cores”, gravada pela professora  Leonella, 
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos na pág. 12 do Livro de Espanhol.


