
Rotina de estudos MATERNAL

Segunda-feira
25/05

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

qConteúdo: Alimentação saudável

z Agora é sua vez! Dialogue com a criança sobre a importância de incluir em nossa alimentação, as frutas e legumes. Logo após pergunte a ela:

• Qual é a sua fruta preferida?

• Qual é o seu legume preferido?

• O que você gosta de comer na hora do lanche?

• Qual o alimento que você mais gosta de comer na hora do almoço?

y Material: Apostila, pág. 55 (1.ª Etapa Letiva)

dRoda de conversa: Animal de estimação – Dialogue com a criança sobre os animais de estimação, diga a ela que esses animais podem conviver em casa com a família. Posteriormente comente
que esses animais precisam de cuidados como, tomar banho e ir ao veterinário. Exemplifique que os animais de estimação mais comuns são os gatos e cachorros. Logo após pergunte a criança:

• Você tem algum animal de estimação?

• Você conhece alguém que tenha um animal de estimação?

• Se você tivesse um animal de estimação, qual seria?

• E se você pudesse escolher entre o gato e o cachorro, qual animal escolheria?

l Contação de história:Dois Passarinhos (disponibilizada para leitura na sala virtual da Plataforma Google). Após contar a história Dois Passarinhos para a criança, pergunte-lhe:

• Onde os passarinhos moravam?

• Onde o passarinho pousou?

• Qual a parte do corpo que o passarinho fez cosquinha?



Rotina de estudos MATERNAL

Terça- feira

26/05

q Conteúdo: Profissões

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

m Agora é sua vez! Após assistir o vídeo “Profissões”, dialogue com seu filho sobre as profissões mostradas no vídeo e comente que cada profissão tem sua função e
importância na vida das pessoas. Posteriormente, faça as perguntas abaixo para a criança:

• Qual a profissão da mamãe e do papai?

• Qual profissão você gostaria de ter quando crescer?

• Que profissional ensina as atividades para você?

K Assista à videoaula de música “Expressar através do corpo”, gravada pela professora Rebeca, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Roda de conversa: Dia e Noite – Leve a criança até a parte externa da casa ou janela e solicite que ela observe o céu. Explique que durante o dia as pessoas realizam muitas
atividades como: trabalhar, ir para a escola, brincar, assistir televisão, fazer refeições e, durante a noite, as pessoas procuram descansar, jantar, dormir. Ao final, questione a
criança:

• Do que você brinca durante o dia?

• O que podemos observar no céu durante o dia?

• Quando está noite, aparece no céu a mesma coisa do dia? O que você vê?

• O que você faz à noite?



Rotina de estudos MATERNAL

Quarta-feira

27/05

t Conteúdo: Revisão Forma geométrica círculo

q Assista à videoaula “Forma geométrica círculo”, gravada pela professora Debora, disponibilizada na sala de aula virtual da Plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após assistir a videoaula sobre a forma geométrica círculo, mostre objetos para a criança que possuem essa forma. Posteriormente, solicite que ela responda:

• O que aparece no céu que tem a forma de círculo?

• Que objeto é usado para fazer gol e se parece com o círculo?

• Você tem algum brinquedo em forma de círculo? Qual?

y Material: Apostila, pág. 46 (1.ª Etapa Letiva)

q Contação de história:O rato do campo e o rato da cidade (disponibilizada para leitura na sala virtual da Plataforma Google).

Após contar a história “O rato do campo e o rato da cidade” para a criança, converse sobre os personagens da história e pergunte-lhe:

• Onde moravam os ratos?

• O que o rato do campo ofereceu ao rato da cidade? Ele gostou?

• Qual animal os ratos encontraram quando chegaram na cidade?

v Vamos brincar! Alerta cor! Uma pessoa da família é escolhida para ser o pegador e os demais ficam espalhados pelo cômodo. O pegador diz “alerta cor!” e os demais perguntam

“que cor?”. O pegador, então, escolhe uma cor e todos devem tocar em algo dessa cor para ficarem salvos, caso contrário, poderão ser pegos e sair da rodada. Quem vencer todas

as rodadas do pegador atual será o próximo pegador.



Rotina de estudos MATERNAL

Quinta-feira

28/05

9Brincadeira socioemocional – jogo das emoções – Utilize três pedaços de papéis, em cada um desenhe as carinhas feliz, triste e zangado. Sente com a criança em um lugar confortável e espalhe
os desenhos das carinhas, posteriormente, peça para ela pegar a carinha que representa o que ela sente quando está longe dos seus pais, quando perde um brinquedo, quando está brincando e
quando ganha um abraço.

K Assista à videoaula “História – A tartaruga verde”, gravada pela professora Marlucia, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Após assistir o vídeo da historinha questione da criança:

• A tartaruga levantou bem cedo, ela estava feliz ou triste?

• Quais foram os animais que a tartaruga encontrou na floresta?

• Como era o primeiro bicho que a tartaruga encontrou?

• O que aconteceu com os animais quando caiu a chuva?

• O que a tartaruga fez para se proteger da chuva?

Y Vamos brincar! “Corrida da batata na colher” – Escolha um espaço adequado e trace no chão um ponto de partida e de chegada. Peça para a criança carregar a colher usando as mãos e
atravessar de um ponto a outro equilibrando a batata sem deixar cair da colher. Repita a brincadeira enquanto a criança tiver interesse.



Rotina de estudos MATERNAL

Sexta-feira

29/05

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

t Conteúdo novo: O som dos animais da fazenda

m Agora é sua vez! Com o auxílio de um celular ou tablet, mostre para a criança, imagens de boi, cavalo, ovelha, galinha , porco e relate a ela que estes animais fazem parte do cotidiano por
estarem presentes em desenhos animados, histórias, livros, filmes, jogos e brinquedos. Fale também sobre sua alimentação, suas características físicas e sons. Ao final, explore o vocabulário e
incentive a contação de história perguntando-lhe:

• Quais animais vivem na fazenda?

• Você já foi em alguma fazenda? Que animais você viu lá?

• Como é o som que eles fazem?

l Contação de história: A bela e a fera (disponibilizada para leitura na sala virtual da Plataforma Google).

Após contar a história da Bela e a fera para a criança, converse sobre os personagens da história e pergunte-lhe:

• O que o pai da Bela foi buscar no jardim?

• Onde a fera morava?

• Por que a Bela virou prisioneira no castelo?

• Com o passar do tempo, a Bela e a Fera se tornaram amigos?

• O que aconteceu no final da história?

Y Vamos brincar! Strike! O responsável deverá reservar de 4 a 6 garrafas pets, rolos de cartolina ou papelão para serem usados como pinos no jogo. Utilize também uma bola, pode ser de

meia ou de tênis como arremesso. Em seguida, é só organizar os pinos improvisados, encontrar um lugar para fazer a pista e se divertir com a criança!


