
Rotina de estudos MATERNAL 
Segunda-feira

01/06

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: Vogal I, i

z Agora é sua vez! O responsável deverá mostrar imagens, no tablet ou celular, de objetos que comecem com a vogal i (iogurte, injeção, índio). Posteriormente, a criança
repetirá o nome das imagens enfatizando o som da vogal em estudo e, com auxílio do responsável cantarão juntos a música “1, 2, 3 indiozinhos” (disponibilizada na plataforma
Google).

l Contação de história: O susto do Coelho (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

Após ler a história para a criança, pergunte-lhe:

• Por que o nome do coelho era Orelhudo?

• O que o coelho comia?

• Por que o coelho se assustou?

Y Vamos brincar? Túnel divertido – Posicione três cadeiras, uma ao lado da outra, formando um túnel e coloque três brinquedos da criança embaixo de cada uma. Dê uma
distância da última cadeira e coloque um balde ou caixa. A criança deverá passar pelo túnel engatinhando, pegando os brinquedos e, ao final, colocar os brinquedos no balde ou
caixa.



Rotina de estudos MATERNAL 
Terça-feira

02/04

qConteúdo novo: Numeral 3

K Assista à videoaula Numeral 3, gravada pela professora Thaís, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Escreva o numeral 3 em uma folha de papel e oriente a criança passar o dedinho realizando o movimento do numeral. Posteriormente, acompanhe a criança
pelos cômodos da casa e solicite que ela encontre o numeral 3 nos objetos: botões de controles, relógios etc. Sempre repetindo qual numeral encontrou.

9 Atividade Socioemocional: Boliche das emoções com papel – Desenhe em um papel as expressões (zangado, feliz, triste, assustado, chorando) e coloque-as no chão uma ao
lado da outra. Então, amasse um papel formando uma bolinha e entregue para a criança. Sinalize para a criança jogar a bolinha aleatoriamente em direção às expressões que estão
no chão e onde a bola parar, a criança deverá dizer qual o nome da expressão e imitá-la.

Y Vamos brincar! Mar de toalha – O adulto deverá segurar numa das extremidades de uma toalha com as duas mãos e a criança segura na outra extremidade. Coloca-se um
objeto leve no meio da toalha para representar um barco (uma bola de meia ou brinquedo de borracha) e começam a balançar a toalha fazendo alusão a ondas do mar. O desafio é
não deixar o objeto cair da tolha.



Rotina de estudos MATERNAL

Quarta-feira

03/06
qConteúdo: Linhas retas e linhas curvas

zAgora é sua vez! Com ajuda de um adulto faça uma demonstração da linha reta e da linha curva no chão da casa. Poderá utilizar (corda, barbante, fita gomada ou um lençol).
Posteriormente solicite que a criança caminhe sobre a linha reta, depois sobre a linha curva, fazendo diferentes movimentos, por exemplo, de braços abertos, na ponta dos pés,
com as mãos na cabeça etc .

K Assista à videoaula “História – A música dos bichos”, gravada pela professora Marlucia, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Após assistir o vídeo da historinha questione da criança:
• Qual instrumento o rato Raimundo toca?
• Qual instrumento o macaco Nicolau toca?
• Quem toca castanhola?
• Qual instrumento predileto do Jabuti Neco?
• O que a onça Consuelo toca?
• Quem é o grande cantor?

d Roda de conversa: “Meus objetos” – Converse com a criança sobre os objetos que tem guardado até esse momento, diga a ela que os objetos pessoais mostram nossos gostos e

preferências e que alguns deles representam períodos específicos de nossa vida. Exemplifique a ela que, a chupeta, o chocalho e os blocos de montar remetem aos primeiros anos de vida de uma
criança, pode ser citado também a primeira roupa usada pela criança ou um presente de alguém especial. Posteriormente pergunte a ela:

• Quais objetos você tem guardado até este momento?
• Quem guardou estes objetos?
• Você tem um objeto que gosta mais? Qual?



Rotina de estudos MATERNAL

Quinta-feira

04/06

qConteúdo: Meios de transporte terrestres

K Assista à videoaula Meios de transporte terrestres, gravada pela professora Débora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após assistir a videoaula, dialogue com a criança sobre alguns meios de transporte terrestres, pontue a ela que os transportes terrestres circulam pelas ruas
de uma cidade ou pelas estradas, através deles podemos nos deslocar de um lugar para o outro. Posteriormente pergunte a ela:
• Você tem algum meio de transporte terrestre s na sua casa? Qual?
• Quais meios de transporte terrestres você já utilizou?
• Imite o barulho da buzina de alguns transportes terrestres.

l Contação de história: A lebre e a tartaruga (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google). Após contar a história A lebre e a tartaruga, dialogue com a criança sobre a
história e pergunte-lhe.

• Quem desafiou a lebre para uma corrida?

• O que a lebre fez quando percebeu que ganharia fácil da tartaruga?

• Quem venceu a corrida?

K Assista à videoaula  de Educação Física “Acompanhando o traçado”,  gravada pela professora Bianca, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Repita os movimentos e atividades que a professora propôs na videoaula.



Rotina de estudos MATERNAL

Sexta-feira 

05/06

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: Contação da história “Gina, a girafa”.

z Agora é a sua vez! Após ouvir a história “Gina, a girafa”, faça as seguintes perguntas para a criança:

• A girafa é alta ou baixa?

• Qual a cor da girafa?

• O que a girafa come?

d Roda de conversa: Água – A água é um recurso da natureza necessário para a vida. Mostre, no tablet ou celular, imagens da utilização da água como: tomar banho, lavar

as mãos, beber água, regar plantas, cozinhar, lavar louça, escovar os dentes. Dialogue com a criança sobre a importância da água para todos nós, os animais, as plantas e pergunte-
lhe:

• O que sentimos se não bebermos água?

• Como você utiliza água na sua casa?

• O que pode acontecer se uma planta não for molhada?

YVamos brincar! Equilibrando a bola – Marque um ponto de partida e um ponto de chegada para a criança com sapatos. Depois, dê para a criança um copo e posicione uma bola
de meia sobre a superfície. Solicite que a criança segure o copo com as duas mãos e caminhe do ponto de partida até o ponto de chegada sem deixar a bola cair no chão.


