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Segunda- feira
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q Conteúdo Novo: Família Silábica da Consoante (D, d).

K Assista à videoaula “Família Silábica da Consoante (D, d)”, gravada pela professora Fernanda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Dialogue com a criança após a videoaula, relembrando o conteúdo, falando em voz alta toda a família silábica da consoante D, d.

y Material: Livro de Português, pág. 119.

Roda de conversa: Diversão
A família relembrará com a criança sobre alguns momentos de diversão que ela teve com a família, com amigos na escola, no parque, no seu aniversário, ou em outros momentos.
Fazendo com que a criança relembre algum fato que a divertiu bastante, aproveite e sugira que ela conte o fato em voz alta. Posteriormente, solicite que ela responda as
seguintes perguntas:
• Quem são as pessoas que mais te fazem sorrir?
• Com quem você mais gosta de brincar em casa?

l História: O Leão e o Rato. (Disponibilizada na plataforma Google)
Após ler a história para a criança, faça os seguintes questionamentos:
• Você acha que a atitude do leão, em dizer que o rato não poderia ajudá-lo, foi correta?
• Como o rato conseguiu ajudar o leão?
• Como você costuma ajudar as pessoas? Dê exemplos.

K Assista à videoaula “Musicalização” gravada pela professora Rebeca, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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Terça-feira
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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: Encontros Vocálicos (Revisão) 

K Assista à videoaula “Encontros Vocálicos (Revisão)”, gravada pela professora Dayana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após a videoaula,  peça para a criança falar os encontros vocálicos estudados e fazer o movimento de cada um com o dedinho no ar.

y Material: Livro de Português, pág. 108.

t Ficha de leitura: treino de leitura na ficha das vogais e encontros vocálicos.

q Conteúdo: Vogais  (Revisão) 

y Material: Livro de Português pág. 102, 71, 58, 59 e 60.

t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha das vogais e encontros vocálicos.

a Vamos brincar! Corrida de um pé só.
O adulto junto à criança deverá traçar duas retas utilizando brinquedos, uma será a largada e a outra a chegada. Após traçarem as retas colocarão entre elas alguns brinquedos para
serem os obstáculos. A criança deverá ficar atrás da reta de largada e deverá chegar até a reta de chegada ultrapassando os obstáculos, pulando com um só pé (como um saci).
Todos da família poderão participar. Ganhará quem chegar primeiro.
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q Conteúdo Novo: Numerais (1 a 7)

K Assista à videoaula “Numerais de 1 a 7”, gravada pela professora Jordana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Converse com a criança após o vídeo, pergunte quais numerais já aprendemos, explique que utilizamos os numerais para marcar as horas, fazer contas,
identificar preços no supermercado e muito mais.

y Material: Livro de Matemática pág. 87 e 73.

q Conteúdo: Sequência Geométrica (Revisão) 

z Agora é sua vez! Solicite que a criança fale as formas geométricas. Na sequência, pergunte à criança em quais objetos podemos encontrar as formas geométricas, como rodas
de carro (círculo), janela (quadrado), fatia de pizza (triângulo) e como um prédio (retângulo). Entregue para a criança uma folha de papel e solicite que ela desenhe as formas
geométricas revisadas.

y Material: Livro de Matemática pág. 58.

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

a Vamos brincar! A queda do chapéu.

O adulto pedirá para a criança ficar parada no meio de algum cômodo da casa. Em seguida, a pessoa da família jogará um boné ou chapéu para cima e a criança irá pegá-lo. Na
sequência, invertem-se os papéis. Ganha quem conseguir pegar o chapéu ou o boné mais vezes.

l História: João e o pé de feijão. (Disponibilizada na plataforma Google)
Após ler a história para a criança, faça os seguintes questionamentos:
• Quais os personagens da história?
• Onde acontece a história?
• Conte o final da história.



Rotina de estudos Jardim II  

Quinta-feira

14/05

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: Cinco Sentidos (Revisão)

z “Agora é sua vez!” Fale com a criança relembrando os cinco sentidos. Logo após, entregue o livro e peça que a criança observe as imagens. Depois, pergunte:
• Que parte do corpo utilizamos para conseguir ver as coisas?
• Com que parte do nosso corpo conseguimos sentir o sabor dos alimentos?
• Para sentir as coisas, utilizamos que parte do corpo?
• Conseguimos ouvir os sons ao nosso redor com que parte do corpo?
• Que parte do nosso corpo é responsável por nos fazer sentir o cheiro das coisas ao nosso redor?
y Material: Livro de Natureza e Sociedade, pág. 33, 34, 35, 36 e 37.

Roda de conversa: brinquedos – a família conversará com a criança sobre os brinquedos que ela tem em sua casa, que ganhou em algumas épocas do ano: nas festas de
aniversário, no dia das crianças, nas festas de fim de ano. Em seguida, solicite que a criança pegue o brinquedo de sua preferência. Logo após, pergunte:

• Em qual época do ano você mais gosta de ganhar brinquedos novos?
• Qual brinquedo você gosta mais?
• Com qual brinquedo você mais gosta de brincar com sua família?

aVamos brincar! Brinquedinho queimado.

O adulto deverá mostrar um brinquedo a família e, em seguida, escondê-lo da criança, enquanto ela ficará de olhos fechados. O brinquedo será o “brinquedinho queimado”.
Assim que terminar de esconder, o adulto deve gritar “brinquedinho queimado! ”. Será o sinal para a criança sair em busca do objeto oculto. Conforme eles forem se afastando,
quem escondeu grita: “está frio!”, ao contrário, quando se aproximarem, ele vai gritar: “Está quente!”. Quem encontrar o brinquedo primeiro ganha e será o próximo a escondê-lo.



Rotina de estudos Jardim II  

Sexta-feira

15/05

q Conteúdo novo: Aprendizagem Socioemocional Coragem e Medo.

K Assista à videoaula “Socioemocional: Coragem e Medo“, gravada pela professora Dayana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após assistir a videoaula da professora Dayana, converse com a criança perguntando:
• Do que você tem medo?
• O que você faz quando sente medo?
• Vamos relembrar em que dia em que você teve uma atitude corajosa em casa ou na escola?

y Material: Livro Programa Semente pág. 10

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

q Conteúdo:  Noção de Posição: em cima/embaixo –– Revisão 

z Agora é sua vez! Dialogue com a criança relembrando as noções de posição: em cima e embaixo. Logo após, mostre alguns objetos que estão em cima da mesa e os que  estão 
embaixo. Depois, peça para que a criança localize e diga em voz alta a posição de cada  objeto. Posteriormente, dará o comando para criança:
• Pegue o livro que está em cima da mesa.
• Pegue o lápis que caiu em baixo da mesa.

y Material: Livro de Matemática pág. 28.

aVamos brincar! Telefone dos sentimentos –– a criança com sua família separará dois potes de iogurte ou copinho de plástico. O adulto fará um pequeno furo no fundo dos

copinhos e passará um pedaço de barbante nos dois copos formando um telefone. No telefone a família falará palavras de carinho uns aos outros.


