
Rotina de estudos MATERNAL

Segunda-feira
15/06

q Conteúdo: Animais aquáticos

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

z Agora é sua vez! Após assistir a videoaula “Animais aquáticos”, dialogue com a criança e pergunte-lhe:

• Onde os animais aquáticos vivem?

• Diga o nome de dois animais que vivem na água.

• y Material: Apostila, pág. 44 (1.ª Etapa Letiva)

l Contação de história: A joaninha que perdeu suas pintinhas (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google). Após contar a história para a criança, dialogue sobre os acontecimentos da
história e pergunte-lhe:

• Como se chamava a joaninha?

• Onde a joaninha perdeu as suas pintinhas?

• O que aconteceu quando a joaninha voltou para casa sem as pintinhas? O que ela sentiu?

• Para quem a joaninha perguntou se tinham visto as suas pintinhas?

• Qual foi a ideia que o pintor teve para ajudar a joaninha?

YVamos Brincar! Que som é esse? – Coloque para tocar no celular ou tablet, alguns sons (tefelone, buzina de carro, trêm, choro de bebê e outros). Primeiro deixe a criança ouvir todos os sons.
Logo após, coloque para tocar um som por vez e pergunte da criança: Qual o som que está tocando?



Rotina de estudos MATERNAL 
Terça-feira

16/04

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

q Conteúdo: Contação de história “Os macaquinhos”

z Agora é sua vez! Após ouvir a história “Os macaquinhos”, pergunte a criança:

• Qual o nome dos dois macaquinhos?
• Qual a fruta que o macaco gosta de comer?
• O que Tito ganhou de presente? 

y Material: Apostila, pág. 52 (1.ª Etapa Letiva) 

d Roda de conversa: Paisagem – Com o auxilio de um celular ou tablet, mostre para a criança uma paisagem de pessoas realizando atividades do dia a dia, como: crianças brincando, indo para a
escola, regando plantas etc. Descreva a paisagem listando os elementos: as plantas, construções e demais objetos. Posteriormente, pergunte a ela:

• A imagem mostra uma paisagem. O que você observa?

• O que as pessoas estão fazendo?

• O que existe na paisagem que também existe no lugar onde você mora?

YVamos brincar! Fantoche de pelúcia – O responsável deverá contar uma história utilizando bichinhos de pelúcia como fantoches. Seguidamente, pedir para criança escolher alguns bichinhos de
sua preferência para serem fantoches e contar uma história usando a sua imaginação.



Rotina de estudos MATERNAL

Quarta-feira
17/06

q Conteúdo de revisão: Revisão vogal I

z Agora é sua vez! O adulto escreverá a vogal I em um papel e orientará a criança a passar o dedo em cima da vogal acompanhando o movimento. Após isso, permitirá que a criança manuseie
um livro infantil ou revista, estimulando-a para que encontre vogal I nas palavras dos textos.

K Assista à videoaula história “Bem lá no alto” gravada pela professora Debora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Converse com a criança sobre os personagens e os acontecimentos da história. Posteriormente, pergunte-lhe:

• O que os animais queriam pegar na casa?

• Quais animais aparecem na história?

• Quem abriu a porta da casa?

• O que a menina fez com o bolo?

9 Atividade socioemocional: “Meu céu” – Leve a criança até a janela para observar o céu, permita que ela observe as nuvens e seus diferentes formatos. Coloque uma música agradável,
calma, de relaxamento para ela ouvir e peça que ela respire profundamente. Em seguida, narre para a criança que o céu é a nossa mente, ás vezes temos nuvens fofas e branquinhas que nos
fazem bem, e às vezes temos nuvens cinzas que podem até fazer chover. Posteriormente, entregue a ela uma folha de papel, giz e solicite que ela desenhe o seu céu expressando seus
sentimentos na folha. Após a representação no papel, pergunte-lhe:

• Como está o seu céu hoje?
• Seu céu está limpo?
• Tem muitas nuvens fofas ou nuvens cinzas? Por quê?

YVamos brincar! Batata quente – Com um objeto ou brinquedo (a batata quente), os responsáveis e a criança deverão sentar no chão. Em seguida, todos irão cantar uma música, quando a
música parar, quem estiver segurando o objeto deverá fazer uma imitação escolhida pelos participantes da brincadeira.



Rotina de estudos MATERNAL 
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.

qConteúdo novo: Noção de grandeza grosso e fino

zAgora é sua vez! Com o auxílio do celular ou tablet, mostre para a criança imagens de árvores e auxilie a criança a identificar qual árvore possui o tronco mais grosso e qual árvore possui o
tronco mais fino. Logo após isso, mostre objetos que tem em casa para a criança reconhecer a noção em estudo, por exemplo: um livro com muitas páginas (grosso) e outro com menos páginas
(fino).

y Material: Apostila, pág. 41 (1.ª Etapa Letiva)

l Contação de história: Guto e Lupita (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

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

• Qual era o nome da cadela de Guto?

• Quantos anos Guto fez?

• O que Guto ganhou de presente em seu aniversário?

• O que Lupita queria quando latiu muito?

Y Vamos brincar! Equilíbrio – Com ajuda de um adulto, estique uma corda ou lençol no chão e caminhe sobre ela buscando colocar um pé na frente do outro, sem cair. Posteriormente, aumente
o nível de dificuldade solicitando que a criança caminhe de costas.



Rotina de estudos MATERNAL
Sexta-feira

19/04

q Conteúdo: Esportes

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

z Agora é sua vez! Após assistir a vídeo aula Esportes, dialogue com a criança e pergunte-lhe:

• Qual esporte você gostaria de praticar?

• O que o jogador de futebol precisa para praticar seu esporte?

• Quais esportes você viu no vídeo?

y Material: Apostila, pág. 48 (1.ª Etapa Letiva)

d Roda de conversa: Música – Coloque para a criança escutar no celular ou tablet, músicas variadas de personagens ou grupos musicais infantis e explique que a música está presente em
muitos momentos da nossa vida: ao cantar parabéns, músicas de ninar ao dormir, ao dançar em festas, comemorações e nos permite ficar alegres e nos divertir. Posteriormente, pergunte-lhe:

• Qual música você gosta de ouvir?

• Alguém canta músicas para você? Quem?

• Qual música você gosta de dançar? Faça os gestos e divirta-se.

l Contação de história: Para a água, patinho! (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

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

• Como era o patinho?

• Ele gostava de tomar banho?

• Onde o patinho tomou banho? Ele gostou?

• Quem deu banho nele?

YVamos brincar! Ponte de tecido – Amarre a ponta de um tecido (lençol ou toalha) numa cadeira e segure a outra ponta de modo que o tecido fique esticado, essa será a ponte. A criança deverá
passar por debaixo da ponte de acordo com os comandos: imitando uma lagartixa, rolando no chão, engatinhando devagar como uma tartaruga.


