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Segunda-feira

13/07 

q Conteúdo Novo: Seres vivos e elementos não vivos.
K Assista à videoaula “Seres vivos e elementos não vivos”,  gravada pela professora Maria das Dores,  disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Converse com a criança após assistir a videoaula, perguntando quais seres vivos que podemos encontrar natureza, e quais elementos não vivos.
y Material: Livro de Natureza e Sociedade págs. 42, 43 e 44.

q Conteúdo: Formas geométricas (Revisão)
y Material: Apostila destacável, págs. 05 e 26 (2.ª Etapa Letiva)

Roda de conversa: Filmes.
A família conversará com a criança sobre a importância de assistir bons filmes, porém existem vários gêneros de filmes como: desenho, comédia, ação, ficção científica, drama e outros. É necessário
verificar classificação da faixa etária, horário e informações sobre o filme que a criança irá assistir. Proponha a criança, momentos de cinema e pipoca com toda a família. Será divertido!
• Qual filme você mais gostou de assistir? • Qual filme você gostaria de assistir com a família? •Qual personagem de algum filme você mais gosta?

l História: A galinha dos ovos de ouro. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, dialogue perguntando:
• Como o homem ficou quando viu o duende?
• Por que o homem dizia que era pobre?
• O que o homem e a mulher queriam ter?
• O que fazia falta para o duende?
• Para o duende qual era a verdadeira felicidade?

a Vamos brincar! Coleta de bolinhas.
O adulto deve pegar duas colheres e quatro tigelas, e separar várias bolinhas pequenas ou poderá fazer com a criança, bolinhas de papel, ou usar brinquedinhos e até pequenos carrinhos, desde 
que caibam na colher. Duas tigelas ficarão cheias das bolinhas e as outras duas ficarão vazias. Depois de tudo pronto, o responsável orientará a criança a pegar as bolinhas da tigela cheia com a 
colher.  Ganha quem conseguir colocar mais objetos na tigela vazia. O adulto poderá estipular um tempo, de três a cinco minutos, ou usar apenas uma tigela cheia com bolinhas e duas vazias. Todos 
da família podem participar, quanto mais participantes, mais divertida será a brincadeira. 
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Terça-feira

14/07

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: Consoante  (N, n)
K Assista à videoaula “Consoante N, n”,  gravada pela professora Vanessa,  disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula, relembrando a consoante apresentada. A seguir, peça para a criança falar algum objeto que inicie com a consoante N, n.
y Material: Livro de Português, pág. 134.

q Conteúdo:  Vogais (Revisão)
y Material: Livro de Português, pág.103.

q Conteúdo: Formas geométricas: retângulo e triângulo (Revisão).
y Material: Apostila destacável, págs. 27 e 28 (2.ª Etapa Letiva)

l História: O gato de botas. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,  converse perguntando:
• Quantos filhos o Sr. Chico tinha?
• O que o Sr. Chico deixou para cada filho?
• Para quem o pai deixou o gato?
• O que o gato tinha de diferente?
• O que o gato pediu do seu novo dono?
• O que aconteceu com o rapaz e o gato no final da história?

a Vamos brincar! Achando o caminho.
O adulto fará um espiral em cima da mesa com massinha, largo e grande, (se não tiver massinha, pode ser com um barbante ou uma corda) e explicará a criança que ela irá percorrer o 
espiral assoprando com um canudo uma bola de ping-pong, uma bolinha de papel ou qualquer tipo de bola pequena. Se a família não tiver o canudo, não tem problema. O responsável irá 
cronometrar o tempo. Vence quem conseguir fazer o percurso em menor tempo. Todos podem participar, quanto mais participantes, mais divertida será a brincadeira.
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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 Conteúdo Novo: Família Silábica da Consoante (N, n)
K Assista à videoaula “Consoante (N, n): família silábica”, gravada pela professora Vanessa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Converse com a criança após a videoaula, relembre a família silábica apresentada e peça para a criança falar em voz alta.

y Material: Livro de Português, pág. 135.

t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha da Família silábica das consoantes (N, n). (Disponibilizada na plataforma Google).

q Conteúdo: Encontros vocálicos (Revisão)
y Material: Livro de Português, pág. 105.

q Conteúdo: Coordenação motora.
y Material: Apostila destacável, págs. 11 e 25 (2.ª Etapa Letiva)

l História: O Ratinho das amoras. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,   dialogue perguntando: 
• Onde fica a casinha do Ratinho?
• O que tinha na casa do ratinho de que ele gostava muito?
• Foi certo o Ratinho não querer dividir suas amoras?
• Quais os animais participaram da história?
• Quem ajudou o ratinho a proteger suas amoras do Senhor Raposo?
• O que o Ratinho fez para agradecer os amigos por tê-lo ajudado?

a Vamos brincar! Alvo da bolinha
O adulto pegará dois copos descartáveis e cortará na lateral no formato de um quadrado. Colocará de cabeça para baixo em cima de uma mesa. Em seguida, orientará a criança a acertar com uma 
bolinha no buraco do copo. Vence a brincadeira, quem colocar mais vezes a bolinha no copo. Todos podem participar, quanto mais participantes, melhor a brincadeira.
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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 Conteúdo Novo: Numerais 1 a 12
K Assista à videoaula “Numerais 1 a 12”, gravada pela professora Izabel, disponibilizada
na sala de aula virtual da plataforma Google.

z ”Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula, relembre os numerais
estudados. Em seguida, entregue um pedaço de papel para a criança e solicite que ela
faça 12 bolinhas de papel.

y Material: Livro de Matemática, pág. 101.

q Conteúdo: Discriminação visual.
y Material: Livro de Matemática, pág. 125.

q Conteúdo: Coordenação motora.
y Material: Apostila destacável, págs. 29 e 76 (2.ª Etapa Letiva)

l História: A Bela e a Fera. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,  pergunte:
• Quem vivia em um lindo castelo?
• O que aconteceu com o príncipe quando ele se recusou a ajudar a velinha?
• Onde vivia o comerciante e sua filha Bela?
• O que Bela gostava de fazer?
• O que aconteceu durante a viagem do pai da jovem?
• Como Bela conseguiu libertar a Fera?

a Vamos brincar! Papel na cabeça.
O adulto pegará folhas de papel e explicará a criança que ela terá que andar para frente e
para trás com o papel na cabeça. O responsável, também orientará a criança que ela não
pode pegar no papel enquanto estiver andando, as mãos devem ficar atrás. Vence a
brincadeira quem não deixar o papel cair. Todos da casa podem participar, quanto mais
participantes, melhor será a brincadeira.

K Assista à videoaula de Educação Física “Amarelinha/Acerte o Alvo com a 
tampinha de garrafa”, gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na 
sala de aula virtual da plataforma Google.
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q Conteúdo Novo: Aprendizagem Socioemocional – Otimismo.

K Assista à videoaula “Socioemocional: Otimismo”, gravada pela professora Nilcileide,
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Após assistir a videoaula “Socioemocional: Otimismo” da 
professora Nilcileide, converse com a criança perguntando:

• Precisamos ficar com medo de tudo? •O que é o otimismo?
• Você já viveu alguma situação que precisou muito ser otimista?

y Material: Livro Programa Semente, págs. 24, 25 e 26.

Roda de conversa: Minha casa.
A nossa casa é o nosso lar, doce lar, onde encontramos conforto e segurança. A família
conversará com a criança sobre os ambientes da casa como: a sala, a cozinha, o quarto, o
banheiro e outros ambientes. Cada ambiente da casa tem uma utilidade importante.
Pergunte a criança:
• Onde você gosta de brincar na sua casa? • Onde você prefere descansar? • Qual o

cantinho da casa você prefere ficar com a família?

q Conteúdo: Coordenação visomotora.
y Material: Apostila destacável, págs. 06 e 79 (2.ª Etapa Letiva)

l História: Um elefante em busca de amigos. (Disponibilizada na plataforma 
Google).
Após ler a história para a criança,  converse perguntando:
• Quais animais aparecem na história? • O que o elefante estava procurando? •Foi

certo os animais recusarem ser amigos do elefante? • Como o elefante ficou sem ter
amigos? • Quem o elefante ajudou? • Como o elefante ficou ao fazer um amigo novo?

a Vamos brincar! Resgate das emoções.

O adulto entregará várias folhas de papel e lápis de cor para todos os participantes da
brincadeira. Juntos, irão desenhar em cada folha várias carinhas das emoções (alegria,
raiva, tristeza etc.). A seguir, colocarão as folhas espalhadas pela casa, quando todos os
participantes distribuírem as folhas pela casa, um participante contará de 1 a 10. E, ao
mesmo tempo, irão correr fazendo o resgate das carinhas das emoções, quem pegar
mais carinhas vence.

K Assista à videoaula de Inglês “Shapes”, gravada pela professora Rhadyja, 
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 18, 19 e 21.


