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q Conteúdo novo: Consoante F/f (apresentação e grafia)
K Assista à videoaula “Consoante F/f: Apresentação e grafia”, gravada pela professora Dayanne, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, a família irá conversar com a criança em como fazer o movimento correto da consoante F/f, é importante que siga o passo a passo explicado na
videoaula. Em seguida, o responsável pedirá que a criança realize o movimento da letra F/f no ar usando o seu dedinho indicador. Logo após, pedirá que a criança faça a escrita da
letra F/f em uma folha de papel para memorizar a letra e sua grafia correta.
Material: Livro de Português Viver Valores, págs. 64 e 65.

q Conteúdo novo: Numeral 26.
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 26 e explicará que o numeral faz parte da família do numeral 20, no qual o número 2 deu a mão para o
numeral 6 e formou o número 26. Em seguida, faça a contagem dos numerais com a criança usando seus dedinhos, até chegar ao número estudado.

q Conteúdo novo: Cinco sentidos – Tato.
Orientação: A família irá conversar com a criança e explicará que o sentido tato está diretamente relacionado com a pele humana, na qual conseguimos sentir variação de
temperatura, ou seja, sentir o calor e o frio das coisas. Ex: café (quente) e sorvete (gelado). Também conseguimos demonstrar carinho e afeto, seja quando abraçamos alguém, ou
tocamos em algo que gostamos.
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade, pág. 37.

Roda de Conversa: Esportes – A família irá conversar com a criança sobre a prática de esportes, que são atividades físicas em que se movimenta o corpo, atividades estas
importantes para o desenvolvimento físico e motor, trabalha a coordenação motora, os esportes podem ser coletivos ou individuais e todos eles possuem regras para serem
praticados. Existem esportes como: futebol, vôlei, natação, basquete, xadrez, judô, entre outros. Pergunte a criança se ela conhece algum esporte. Se ela pratica algum esporte e qual
gostaria de praticar. Qual o esporte que mais gosta?

Brincadeira: Quente e frio
A família deverá escolher um participante que irá esconder um objeto, enquanto os outros participantes fecham os olhos. A voz de “pronto” quem estiver de olhos fechados, abre e
sai para procurar. O participante que escondeu o objeto irá alertando, conforme a distância que estiverem do esconderijo: está quente (quando próximo), está frio (quando estiver
longe), está queimado (quando estiver bem perto). Quem encontrar o objeto será encarregado de escondê-lo na repetição da brincadeira.
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q Conteúdo novo: F/f (Formação da Família Silábica)
K Assista à videoaula “Consoante F/f: Família Silábica”, gravada pela professora Vanessa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, um membro da família irá conversar com a criança que para reconhecer o som da família silábica da consoante F/f, ela precisará primeiramente
identificar a letra F/f e explicará que assim como temos a nossa família, a letra F/f também possui a sua família que são as vogais. Quando fazemos a junção da consoante F/f com as
vogais formamos a família silábica. O responsável deverá escrever em uma folha de papel algumas palavras da cartilha da consoante F/f e pedirá que a criança identifique falando a
família silábica da consoante em estudo.
Material: Livro de Português Viver Valores, pág. 66

Livro de Português Coletânea Lato Sensu, pág. 56.
Realizar a leitura do Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 32 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 27
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 27. E explicará novamente que o número em estudo pertence à família do numeral 20, em que o número 2
logo dará a mãozinha para o 7 e formará o numeral 27. A seguir, peça que a criança desenhe em folha de papel ofício, bolinhas e realize a contagem dos numerais falando em voz
alta os numerais até o 27.

q Conteúdo novo: Grosso/Fino.
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre as formas de medidas. Ex: grosso e fino. Comparamos duas grandezas ao medirmos o tamanho e espessura, logo após
um membro da família pegará alguns lápis de espessuras diferentes como, por exemplo, o giz de cera e o lápis de cor e pedirá que a criança identifique e separe os lápis mais
grossos dos lápis mais finos.
Material: Livro de Matemática Viver Valores, págs. 26 e 27

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu, pág. 06.
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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 Aprendizagem Socioemocional: O alarme da raiva.
K Assista à videoaula ‘’O alarme da raiva”, gravada pela professora Débora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Roda de conversa: Após assistir ao vídeo, a família conversará sobre o sentimento da raiva que é uma emoção que sentimos quando somos contrariados ou quando algo não dá certo,
causando um comportamento ruim. Neste caso, precisamos manter a calma e não dar importância a algo que nos desagrade. Pergunte a criança o que a deixa com raiva? E o que ela
faz quando fica com raiva?
Material: Livro Programa Semente, pág. 12.

Bloco 5: Folha Vamos Praticar?

q Conteúdo novo: Consoante F/f (Formação de Palavras).
Orientação: Um membro da família irá pegar a cartilha de leitura e pedirá a criança para ler em voz alta a família silábica do F/f e, em seguida, peça para a criança formar palavras
revisando as famílias silábicas das consoantes estudadas (B/b, C/c, D/d e F/f) é importante que a criança identifique a família silábica da consoante F/f nas palavras formadas.
Material: Livro de Português Viver Valores, págs. 67 e 68.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu, pág. 57.
Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 33.

Realizar a leitura do Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 32 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo novo: Numeral 28.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 28. Relembrando que o número em estudo vem após numeral 27 e faz parte da família do numeral 20. A seguir, peça
que a criança faça a contagem dos numerais do numeral 10 até o numeral 28, pode-se usar os dedinhos ou objetos encontrados pela casa.

Brincadeira: Baile na sala
Que tal depois do jantar promover um mini concurso de dança? Basta ligar o som com músicas agitadas e botar o corpo para mexer. Como estamos em casa, ninguém vai questionar
nosso estilo de dança, então podemos inventar o concurso da dança mais esquisita, o baile dos bichos (onde cada um dança como se fosse um animal), siga o chefe dançando ou
simplesmente pule pra valer.
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q Conteúdo novo: Consoante F,f (Formação de frases)
K Assista à videoaula “Consoante F/f: Formação de palavras e frases”, gravada pela professora Jéssica, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, a família conversará com a criança que as frases se iniciam sempre com a letra maiúscula. Logo após, utilizando vogais e palavras da consoante F/f
(fada, foca, Fifi, café, fofa) irão construir frases. Ex: A fada Fifi é boa. / A foca é fofa. É importante que a criança perceba que as frases possuem um sentido e uma informação para a
pessoa que irá ler.
Material: Livro de Português Viver Valores, pág. 69.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu, págs.57.
Realizar a leitura do Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 32 para reforçar o conteúdo.

Roda de Conversa: Gostos e preferências: Brincadeiras – A família explicará a importância das brincadeiras à criança, que estimulam a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos,
a criatividade, a imaginação, a socialização, a coordenação motora, bem como diversas habilidades importantes para o desenvolvimento da criança, ela tem que ter a liberdade de
escolher como quer brincar. Em seguida, pergunte qual a sua brincadeira predileta? Que brincadeiras você costuma fazer com sua família? Que brincadeira você gostaria de fazer
agora?

q Conteúdo novo: Numeral 29.
Orientação: A família conversará com a criança que realize a contagem oral com objetos encontrados em casa como: pregadores, brinquedos de montar até chegar no numeral 29.
Em seguida, pegará uma folha de papel e escreverá a sequência de 20 a 29 para uma melhor fixação do conteúdo.
Material: Livro de Matemática Viver Valores, págs. 129, 130, 131,132,133, 134 e 135.

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu, pág. 110.

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

Brincadeira: Acorda leão.
Com a ajuda da família, um membro escolhido será o leão, que é o pegador da brincadeira. Os demais participantes têm uma toca, que pode ser debaixo de uma cadeira, de um
travesseiro, de uma cama etc. O leão está dormindo, e os participantes vão acordá-lo dizendo: “Acorda, leão!”. Ele fingirá que tomou um susto e sairá correndo atrás de quem o
acordou. Se o participante for pego, ele ficará preso na toca do leão. O objetivo é contar quantos jogadores o leão prendeu em sua toca. Ganha quem for para a sua toca sem ser
pego pelo leão.
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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.

K Assista à videoaula “Numerais de 0 a 30”, gravada pela professora Ivanilda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
q Conteúdo novo: Numeral 30.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral apresentado e pedirá que faça o movimento do numeral 30 usando seu dedo indicador no ar. Em seguida, faça a
contagem da sequência de 0 a 30 para melhor compreensão.

q Conteúdo novo: Consoante F/f (Revisão de formação de palavras e frases)
Orientação: A família conversará com a criança sobre a família silábica da letra (F,f). Logo após, solicitará a criança que escreva em pedaços de papel com letra cursiva a família
silábica maiúscula (Fa, Fe, Fi, Fo, Fu) , minúscula (fa, fe, fi, fo, fu, fão) e as vogais, para formar plaquinhas individuais. Com a ajuda dos seus familiares, pedirá a criança que faça a
junção de plaquinhas para formação de palavras como (fofa, fio,Fafá) e, em seguida, relembrará também as famílias silábicas já estudas para formação de frases como “A fada Fafá é
fofa”.
Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu, pág. 58.

Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 34.
Realizar a leitura do Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 32 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Dentro/ Fora
Orientação: A família conversará com a criança e citará exemplos de noções espaciais (dentro e fora), ex: O que colocamos dentro da mala? Da gaveta? Quando o caminhão da coleta
de lixo vai passar, fechamos o saco e deixamos dentro ou fora de casa?
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu, pág. 90.

Livro de Matemática Viver Valores, págs. 20 e 21.

K Assista à videoaula de Espanhol “Los animales terrestres”, gravada pela professora Eliete, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Brincadeira: Cadê o grilo?
Com a participação da família, forma-se uma fila e um  membro da família fica de fora. Ela pergunta: “Cadê o grilo?”. O primeiro da fila responde: “Está lá atrás”. A pessoa corre até o 
final da fila para pegar o último, que deve correr até o início da fila para fugir do pegador. Se chegar ao início antes do pega, está a salvo. Senão, sai da brincadeira.


