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Segunda- feira

11/05
Conteúdo: Revisão de conteúdo –– Vogais A, a / E, e

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

y Material: Apostila págs. 9 e 12 (1.ª Etapa Letiva)

Agora é sua vez! Mostre para a criança, objetos cujos nomes iniciam com as vogais a /e (abajur, anel, espelho, escova) e fale o nome enfatizando o som da vogal inicial, peça para a criança repetir.
Após isso, disponha os objetos na frente da criança e solicite que ela pegue o objeto que inicia com a vogal que o responsável solicitar: a/ e.

Brincadeira Socioemocional: em folhas em branco, desenhe as carinhas (feliz, zangado, triste ou assustado) e fique em frente à criança no chão para brincar de expressões faciais. Ela deverá
escolher em que situações utiliza as expressões. Comece fazendo perguntas devagar e depois mais rápido, estimulando a agilidade da criança. Sugestões de perguntas:

• Como você fica ao fazer uma brincadeira?

• E ao guardar os brinquedos depois de brincar?

• Quando alguém joga o lixo no chão, como você fica?

Posteriormente, solicite que a criança imite a mesma expressão. A brincadeira poderá ser repetida diversas vezes.

Pintura livre: Em uma folha de papel em branco a criança deverá fazer uma pintura com os dedinhos, usando as suas cores favoritas de tinta.

Vamos brincar! Circuito com objetos –– Solicite que a criança escolha objetos como brinquedos, sapatos, cadeiras e posicione-os um ao lado do outro deixando uma distância razoável. Após a
organização do circuito, oriente a criança a realizar movimentos como: zig zag, por baixo, pulando.
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Terça-feira

12/05
Conteúdo novo: Noção de posição – Primeiro e último

K Assista a videoaula “Noções de posição – primeiro / último”, gravada pela professora  Welen, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Agora é sua vez! Após assistir a videoaula sobre noção de posição –– primeiro e último, solicite que a criança responda:

• Qual é o primeiro animal da fila?

• E o último animal da fila, qual é?

História: Chapeuzinho vermelho

K Assista à videoaula contação de história “Chapeuzinho vermelho”, gravada pela professora Debora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Após assistir o vídeo com a criança pergunte a ela:

• Quem são os personagens da história?

• Qual a cor do capuz da Chapeuzinho?

• O que tinha na cesta que Chapeuzinho levou para sua avó?

y Material: Apostila pág. 43 (1.ª Etapa Letiva)
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Quarta-feira

13/05

Conteúdo: Revisão de conteúdo – A cor amarela

K Assista a videoaula “A cor amarela”, gravada pela professora Marlucia, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Agora é sua vez! Depois de assistir a videoaula, dialogue com a criança e explique  que a cor amarela está presente em vários objetos ao nosso redor,  mostre a ela alguns objetos na cor amarela. 
Posteriormente pergunte para a criança: 

• Qual é a  sua cor preferida? 

• Qual foi a cor que você viu na videoaula? 

• Você gosta da cor amarela?

Contação de História: Pinóquio (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

Agora é sua vez! Depois de ler a história do Pinóquio, dialogue com a criança sobre os personagens e alguns acontecimentos. Posteriormente, pergunte para a criança:

• Quem criou o boneco?

• Qual é o nome do boneco?

• Qual o animal que aparece na história?

• Por que o nariz do Pinóquio cresceu?

• Vamos brincar! O pegador – Um participante (criança ou adulto) lança um objeto (urso, bola, travesseiro) para longe. O pegador deve buscá-lo, enquanto o outro corre para se esconder. Em 
seguida, invertem-se os papéis. 
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Quinta-feira

14/05

História: Fafá conta – A lagarta comilona (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

Após ler a história, questione a criança sobre os seguintes aspectos:

• O que saiu de dentro do ovo?

• Quais alimentos que a lagarta comeu que você também gosta?

• O que a lagarta comeu que a fez se sentir melhor?

• Em que a lagarta se transformou quando saiu do casulo?

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

Roda de conversa: nossas recordações – Recorde com a criança, momentos importantes de acontecimentos vividos em família. Mostre para ela fotos ou vídeos  ex: primeiro aniversário, recém-
nascido e de pessoas de sua convivência ou de seus familiares. Explique  a criança  que as fotografias e vídeos servem para recordar acontecimentos do passado. Na sequência pergunte a ela:

• Quem você reconhece na fotografia/vídeo?

• Que acontecimentos estão retratados nas imagens? 

• Qual acontecimento você mais gostou de ver? 
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Sexta- feira

15/05

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

Conteúdo novo: Quem sou eu

y Material: Apostila, págs. 58 e 59 (1.ª Etapa Letiva)

Vídeo: Todo mundo é diferente

Disponível em: < https://youtu.be/kwU8TwARtIA?t=43 >

Agora é sua vez! Após assistir o vídeo Como é bom ser diferente, mostre fotografias da família para a criança e explique que cada pessoa tem um jeito e características únicas (cor do cabelo,
altura etc.). Na sequência, dialogue com a criança e pergunte:

• O seu cabelo é igual da mamãe?

• Você é do tamanho do papai?

• Quem da sua família tem a cor do cabelo igual o seu?

Roda de conversa:

Músicas –– A música tem um papel muito importante na Educação Infantil e contribui para o desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ser apontada como
facilitadora do processo de aprendizagem, relembre com as crianças diversas situações em que a música se faz presente como na questão da higienização (música lave as mãos), aniversários
(música parabéns para você) partes do corpo (música cabeça, ombro, joelho e pé), entre outras. Logo, pergunte da criança:

• Qual é a música que você mais gosta?

• Como é a música? Cante um trecho.

Vamos brincar! Ciranda dos bichos – Na ciranda dos animais, a criança e o responsável fazem uma roda e giram ao som da música. Quando for dito o nome do bicho, todos devem imitá-lo o
melhor possível.

Materiais: Letras das músicas estarão disponíveis na plataforma Google.
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