
Rotina de estudos MATERNAL

Segunda-feira
22/06

q Conteúdo de revisão: Vogal A, a/ E, e

K Assista à videoaula Revisão Vogal A, a/ E, e gravada pela professora Welen, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após assistir a videoaula, dialogue com a criança e mostre através do celular ou tablet, a imagem dos seguintes animais: arara e elefante. Reforce para a criança que os
nomes deles iniciam com as vogais A e E. Depois, solicite que a criança imite esses animais fazendo os gestos: batendo asas como a arara e balançando a tromba como o elefante.

y Material: Apostila, págs. 08, 11, 14, 16 (1.ª etapa letiva)

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

• Qual era o nome da galinha?

• Onde ela morava?

• Quem Pepita chamou para ver os seus filhotes?

YVamos Brincar! Dirigindo o carro – Entregue para a criança uma tampa de plástico circular para representar um volante, a criança será o motorista e deve-se escolher um espaço da casa para
ser a rua. O adulto será o guarda de trânsito e indicará com as mãos quando a criança poderá parar ou seguir.



Rotina de estudos MATERNAL 
Terça-feira

23/06

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 “O elefante e seus amigos”

z Agora é sua vez! Após ouvir a história O elefante e seus amigos pergunte a criança:

• Quem estava procurando amigos?

• O que o macaco disse para o elefante?

• O que o sapo disse para o elefante?

• O elefante ficou feliz ou triste?

• Quem estava assustando os animais na floresta?

y Material: Apostila, pág. 35 (1.ª etapa letiva)

9 Atividade socioemocional: Solicite que a criança segure um brinquedo que goste muito e peça para ela reproduzir a expressão que fez quando ganhou esse presente. Pergunte a ela também
como se sentiu e quem lhe presenteou.

YVamos brincar! Encontre o erro — Coloque 4 brinquedos da criança no chão e peça para ela observá-los por um tempo. Depois, substitua 2 deles por 2 brinquedos diferentes sem que ela veja e
solicite que ela identifique quais brinquedos foram trocados.



Rotina de estudos MATERNAL

Quarta-feira
24/06

q Conteúdo novo: Cor azul

z Agora é sua vez! Caminhe com a criança pela casa em busca de objetos que possuem a cor azul. Depois, entregue-lhe um papel e giz e permita que a criança faça uma pintura livre utilizando
apenas a cor azul.

y Material: Apostila, pág. 47 (1.ª etapa letiva)

K Assista à videoaula história “Medo do escuro” gravada pela professora Gisele, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Após assistir, pergunte da criança:

• Qual o nome da estrela maior?

• O que a estrela, que tinha medo, fazia entre as nuvens?

• Quem foi chamada para ajudar a estrela com medo?

• Onde foi parar o medo da estrela depois do passeio com a Lua?

d Roda de conversa: Sucos — Converse com a criança sobre a importância da ingestão de líquidos, pois contém substâncias necessárias para nosso organismo. Depois leve a criança até a
cozinha e mostre-lhe os sucos que tem. Posteriormente, pergunte-lhe:
• O que você bebe todos os dias?
• De onde vêm os sucos?
• Qual suco que você prefere?

Y Vamos brincar! Barquinho de papel — Com o auxílio de um adulto, faça um barquinho de papel e pinte-o. Depois, o adulto enche uma bacia com água e permite que a criança coloque o
barquinho para navegar com o sopro.



Rotina de estudos MATERNAL 
Quinta-feira

25/06

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

qConteúdo novo: Visão

zAgora é sua vez! Converse com a criança sobre a importância do uso da nossa visão. Explique que com nossos olhos podemos enxergar tudo ao nosso redor e apreciar o que nos cerca. Depois,
solicite que a criança escolha um livro para ver as imagens e peça para ela relatar os acontecimentos da história. Reforce que ela só conseguirá fazer isso, porque ela possui o sentido da visão.

y Material: Apostila, págs. 18, 45 (1.ª etapa letiva)

l Contação de história: O grilo gripado (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

• Quem são os personagens da história?

• Quais os nomes deles?

• Onde eles moravam?

• Por que Gregório ficou fraco e desanimado?

• O que Gabriela deu para ele melhorar?

Y Vamos brincar! Brinquedo na colher — Coloque uma peça de lego ou uma peça de brinquedo da criança em cima de uma colher. Marque um ponto de partida e do outro lado um ponto de
chegada com uma caixa ou pote. A criança deve fazer o percurso segurando a colher com apenas uma mão e a outra mão para trás sem deixar o brinquedo cair. Ao chegar no final, depositar o
brinquedo no pote.



Rotina de estudos MATERNAL

Sexta-feira
26/06

q Conteúdo de revisão: Numerais 1, 2 e 3

K Assista à videoaula “Revisão dos numerais 1, 2 e 3” gravada pela professora Debora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Entregue para a criança uma folha de papel ou revista e peça para ela rasgar e fazer bolinhas. Posteriormente, posicione na frente da criança 3 potes ou caixas com os
numerais 1, 2 e 3 grudados identificando cada pote. Depois, solicite que a criança coloque a quantidade de bolinhas correspondente em cada pote ou caixa.

y Material: Apostila, pág. 34 (1.ª etapa letiva)

l Contação de história: A vaca Mimosa (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google). Depois de ler a história para a criança, pergunte-lhe:

• Qual era o nome da vaca?

• Qual era o nome do filhote da vaquinha?

• O que o filhote estava comendo quando foi encontrado pelo vovô?

d Roda de conversa: Aves – Mostre através de celular ou tablet, imagens de aves como: beija-flor, tucano, urubu, coruja. Explique que são animais que possuem o corpo coberto por penas e tem
bicos. Elas podem voar, mas tem aves que não voam, como os pinguins. Depois, pergunte para a criança:

• Você já viu alguma ave? Onde?

• Quais aves você conhece?

• Como é o movimento que as aves fazem? Imite para representar?

Y Vamos brincar! Imitando a chuva — Mostre através do tablet ou celular, imagens de fenômenos naturais como chuva, vento e trovão que ocorrem na natureza. Logo em seguida, a criança
deverá imitar o som desses fenômenos da seguinte forma: reproduzindo “shiiiiii” para a chuva e fazendo gestos verticais com as mãos, assoprando para o vento e batendo os pés para o trovão.


