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q Conteúdo: Vogais (Aa, Ee, Ii)

K Assista à videoaula das vogais “Aa, Ee, Ii”, gravada pela professora Mariana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Português, pág. 23
Apostila pág. 20 (1.ª Etapa Letiva)

z Agora é sua vez! Escreva cada vogal (Aa, Ee, Ii) em uma folha de papel, apresente para a criança e oriente-a a repetir o nome de cada vogal. Posteriormente, passe cola
branca nas letras, conduza a criança fazer bolinhas de papel, colar em cada letra e falar o nome de cada vogal.

9 Brincadeira socioemocional –– Brincar de mímica: represente uma ação que leve a alguma emoção, a criança deverá imitar a carinha de cada ação representada
exemplo:: receber um presente, (imitar a carinha de feliz), tomar um susto (imitar a carinha de assustado) e dramatizar uma cena triste (imitar a carinha de triste).

a Vamos Brincar! Jogue individualmente alguns objetos como bolas e almofadas para cima, solicite à criança que pegue o objeto no ar antes de cair no chão.
Posteriormente, faça a contagem de quantos objetos a criança conseguiu pegar sem deixar cair no chão.

K Assista à videoaula “Musicalização” gravada pela professora Melissa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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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: Cores secundárias laranja e verde

y Materiais:

Apostila pág. 29. (1.ª Etapa Letiva)
Livro de Matemática pág. 16.

K Assista à videoaula de Espanhol “Los colores: rojo (Revisão de conteúdo)”, gravada pela professora Leonela, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Mostre para a criança o lápis de cor e giz de cera nas cores laranja e verde. Então, peça para a criança falar com você o nome da de cada cor. Depois,
oriente-a a encontrar entre seus lápis de cor aqueles que têm as cores laranja e verde. Em seguida, organize vários lápis todos na cor laranja.

l Contação de história: leia para a criança a história ‘Acorda Margarida’, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história:

• Onde se passava a história?
• O que a abelha disse para Margarida?
• Por que Margarida estava triste?
• Margarida dizia que ela não tinha?
• Por que Margarida não se sentia uma flor?
• De quem a Margarida era preferida?

a Vamos Brincar! Que som é esse? – Com um aparelho eletrônico, celular, tablet, coloque para tocar alguns sons (buzina de carro, choro de bebê, chuva, navio 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?
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q Conteúdo novo: Noção de Posição – No meio

K Assista à videoaula “Noção de Posição – no meio”, gravada pela professora Maísa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:

Apostila pág. 41 (1.ª Etapa Letiva)
Livro de Matemática, pág. 63.

z Agora é sua vez! Usando celular ou tablet mostre para a criança uma figura que represente noção de posição no meio. Exemplo: uma fila de três carros, explique para ela qual
carro está no meio da fila. Depois, peça para a criança escolher três sapatos e os organizar formando uma fila. Solicite que ela pegue o sapato que está no meio da fila.

d Roda de conversa:: Tipos de moradia – Usando  o celular ou tablet mostre para a criança, imagens relacionadas a tipos de moradia (casa, prédios e palafitas). Explique-a 
sobre os tipos de moradia e pergunte para a criança: 

• Qual o seu tipo de moradia?
• Se é casa ou apartamento?
• Se é grande ou pequeno? Qual cor?
• Se tem jardim?
• Qual o local que você mais gosta de ficar na sua casa?
• Como você gostaria que fosse sua casa?

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.
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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: Numerais 1, 2, 3

y Materiais:
Apostila pág. 46. (1.ª Etapa Letiva)
Livro de matemática pág. 111.

K Assista à videoaula de Capoeira “Circuito ginga na cordinha”, gravada pelo professor Leonardo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Escreva os numerais 1, 2 e 3, cada número em uma folha de papel e os apresente à criança, as orientando repetir o nome de cada numeral. Posteriormente,
misture os papéis e solicite para que a criança coloque os numerais na sequência correta 1, 2 e 3. Sempre que a criança pegar um papel, interceda para repetir o número que está
escrito em voz alta e passar o dedinho fazendo o movimento correto do numeral.

l Contação de história: leia para a criança a história ‘O Sol e a nuvem’, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história:

• Por que a criança pensou que o Sol havia desaparecido?
• Qual foi a ideia da criança?
• O que a criança pensou em fazer para alcançar o Sol?
• O que a menina acredita?
• E você, consegue alcançar o Sol?

a Vamos Brincar! Advinha qual o objeto: sente no chão com a criança, primeiramente lhe mostre alguns objetos, exemplo: um brinquedo, uma xícara, um pente. Seguidamente,
vende os olhos da criança com um pano e certifique de que não está vendo nada. Comece a brincadeira, coloque um brinquedo por vez nas mãos da criança, oriente-a a tocar, deslizar
as mãos várias vezes e adivinhar qual dos objetos que lhe foram mostrados está em suas mãos.
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q Conteúdo: Numerais 1 a 5

K Assista à videoaula “Numerais de 1 a 5”, gravada pela professora Iara, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google .

y Materiais:
Apostila pág. 51. (1.ª Etapa Letiva)
Livro de matemática pág. 112.

z Agora é sua vez! Escreva os numerais 1, 2, 3, 4 e 5, cada número em uma folha de papel e os apresente à criança, orientando-as repetir o nome de cada numeral. Na
sequência, peça para a criança desenhar bolinhas ao redor de cada numeral, de acordo com sua respectiva quantidade.

d Roda de conversa: higiene bucal – Usando o celular ou tablet mostre para a criança, figuras de higiene bucal (escovas de dente, creme dental, fio dental, pessoa escovando os 
dentes), explique a ela como deve escovar os dentes e em quais momentos. Em seguida, pergunte a criança: 
• Você gosta de escovar os dentes?
• Durante o dia quando devemos escovar os dentes?
• Você usa o fio dental para limpar os dentes?
• Você está escovando os dentes direitinho antes de dormir?

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘Bonequinha de papel’, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história:
• O que a bonequinha perguntou da menina?
• O que a bonequinha pediu para que a menina prometesse?
• Onde a bonequinha não queria ficar?
• O que a menina disse para consolar a bonequinha?
• Como a bonequinha ia se sentir se ficasse esquecida?
• O que a menina disse para a boneca não se preocupar?


