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q Conteúdo novo: Consoante C/c (Formação de Palavras)
K Assista à videoaula “Consoante C/c: Formação de Palavras”, gravada pela professora Karla Sinara, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, a família conversará com a criança sobre a formação de palavras através da junção da família silábica da consoante C/c e vogais que formarão
outras palavras: Ex.: coco (co + co), cuco (cu + co), oca (o + ca).
Material: Livro de Português Viver Valores, págs. 55 e 56.

Apostila pág. 27 e 29. (1.ª etapa letiva)
Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 26 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 18
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral apresentado, explicará que o número vem em sequência, após o numeral 17, pedirá que a criança então escreva em
uma folha de papel a sequência numérica de 0 até 18, fazendo a contagem oral.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 78 e 79.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 122 e 123.

q Conteúdo revisão: Água: utilização e preservação.
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade págs. 74,75 e 76.

q Conteúdo revisão: Numerais de 0 a 9.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs. 32,33, 34 e 35.

Brincadeira: Construindo a Ponte
Materiais necessários: 02 folhas de papel / Revista ou Jornal.
A família deverá estabelecer um ponto de partida e um de chegada. A criança deverá ficar posicionada em pé, segurando as folhas de papel. Quando for dado o sinal, a criança
deverá sair pisando sobre as folhas de papel, colocando uma após a outra até alcançar a linha de chegada.

K Assista à videoaula “Musicalização” gravada pela professora Glenda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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q Aprendizagem Socioemocional: As emoções nos outros.
K Assista à videoaula ‘’As emoções nos outros”, gravada pela professora Débora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Roda de conversa: Após assistir ao vídeo, a família conversará com a criança sobre as emoções: alegria, tristeza, raiva e medo, que são emoções que todas as pessoas sentem, que é
natural, algumas são agradáveis e outras desagradáveis, mas que devemos saber agir da melhor forma para não prejudicar outras pessoas. Explique, também, que agora as emoções
e atividades estão sendo compartilhadas em ambiente virtual, mas que em breve a criança voltará para a escola.
Material: Livro Programa Semente págs.: 08, 09.

Folha Bloco 03: Vamos Praticar?

q Conteúdo novo: C/c (Formação de Frases)
Orientação: Utilizando o livro Minhas Primeiras Leituras, um membro da família solicitará que a criança leia em voz alta as palavras da primeira coluna (cabo, cão, eco). Ao término
da leitura a criança irá escolher uma palavra, construirá uma frase e escreverá em uma folha de papel.
Material: Livro de Português Viver Valores págs. 57.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág. 49.
Apostila pág. 30. (1.ª etapa letiva)

Realizar a leitura do Livro Minhas Primeiras Leituras pág 26. para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 19
Orientação: Com o auxílio de sua família, a criança escreverá em folha o numeral 19. Após isso, o responsável pedirá para a criança que desenhe e conte 19 objetos como bolas,
estrelas, corações, relacionado o numeral a quantidade.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 80 e 81.

Livro de Matemática Viver Valores págs.: 124 e 125.

q Conteúdo revisão: Partes do Corpo Humano (Esqueleto, Músculo, Consciência Corporal)
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade págs. 23,24, 25, 26, 27 e 28.

K Assista à videoaula de Espanhol “Los Saludos (Revisão de conteúdo)”, gravada pela professora Leonela, 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: Numeral 20.
K Assista à videoaula “Numerais de 0 a 20”, gravada pela professora Jéssica, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo a família explicará para a criança a formação do numeral 20, depois solicitará a criança que faça o movimento do numeral 2 depois o 0 em uma
folha de papel. Em seguida, com ajuda de seus familiares pegará alguns objetos e irá separar até formar a quantidade do numeral em estudo para relacionar a quantidade de objetos
ao numeral 20 escrita na folha de papel.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 82 e 83.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 126 e 127.

q Conteúdo novo: Consoante C/c (Revisão de formação de palavras e frases)
Orientação: A família conversará com a criança sobre a formação de palavras e frases, utilizando a família silábica da consoante B/b, família silábica da consoante C/c e vogais. A
família lembrará algumas palavras do livro Minhas Primeiras Leituras como (bico, coco, Cacá, boca). Em seguida, a criança deverá escolher uma palavra, formar uma frase e registrar
em uma folha de papel sempre utilizando a letra cursiva. Após feito isso, fará a leitura em voz alta.
Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu págs. 50 e 51.
Realizar a leitura do Livro Minhas Primeiras Leituras pág 26 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo revisão: Numerais de 0 a 9.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs. 37,38, 39,40 e 41.

q Conteúdo revisão: Higiene Corporal
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade págs. 38 e 39.

Brincadeira: Lançamento de bolinhas
Materiais necessários: Folhas de papel de revista ou jornal; Balde ou Bacia.
A família ajudará na confecção das bolinhas de papel, utilizando folhas de papel, jornais ou revistas. Um membro da família irá posicionar a bacia/balde em uma distância que seja
possível o lançamento das bolinhas pela criança. A criança deverá ficar posicionada em pé no local/marca determinada, segurando a bolinha com uma das mãos. Quando for dado o
sinal, a criança deverá lançar as bolinhas em direção a bacia/ balde. Realizar os lançamentos alternados, utilizando uma mão por vez. Depois é a vez de algum membro da família
tentar acertar as bolinhas, vence quem conseguir colocar o máximo de bolinhas dentro do balde/bacia.
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q Conteúdo novo: Consoante C/c (Revisão de formação de palavras e frases)
Orientação: A família conversará com a criança sobre a formação de frases, enfatizará que o início de frases começa com a letra maiúscula, podendo utilizar as vogais ou nome de
pessoas que iniciem com as consoantes B/b e C/c em estudo. Em seguida, solicitará a criança que escolha uma palavra da consoante B/b e uma palavra da consoante C/c e forme
uma frase. EX: Cacá é o boi. / Caio é o bebê.
Material: Livro Minhas Primeiras Leituras págs. 27 e 28.
Realizar a leitura do Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 26 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numerais de 0 a 20.
Orientação: A família solicitará a criança que realize a contagem oral com objetos encontrados em casa como: lápis, pregadores, brinquedos de montar até chegar no numeral 20.
Feito isso, pegará uma folha de papel e escreverá a sequência de 0 a 20 para uma melhor fixação do conteúdo.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 84, 85 e 86.

q Conteúdo revisão: Numerais de 0 a 9.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs. 42, 43,44, 45 e 46.

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu pág. 31.

q Conteúdo novo: Sequências e seriação
Orientação: A família conversará com a criança sobre as noções de sequência e seriação que se referem a objetos que podem ter diversos tamanhos, cores, quantidades e sua
classificação, que pode ser proposta por suas semelhanças ou diferenças. Após isso, pedirá que a criança fique de pé, olhe ao seu redor e identifique os objetos diferentes ou iguais
em sua casa que possuem o mesmo tamanho, depois procurar objetos com as mesmas cores.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 20 e 21.

Roda de conversa: Alimentação Saudável – a família conversará com criança sobre a importância de consumir alimentos saudáveis como (legumes, verduras, frutas), que são 
alimentos essenciais em todas as fases da vida, o consumo desses alimentos evitam que as pessoas fiquem doentes, pois, são ricos em proteínas, vitaminas e minerais. Em seguida, 
perguntará quais desses alimentos que costumam comer? Quais são os seus preferidos? Quais os que você não gosta? Qual comida você gosta que sua família faça? Após a 
conversa, peça as crianças que desenhem em uma folha de papel alguns dos seus alimentos preferidos.

K Assista à videoaula de Capoeira “Circuito role na cordinha”,  gravada pelo professor Leonardo, 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: Consoante D/d (apresentação e grafia)
K Assista à videoaula “Consoante D/d: Apresentação e grafia”, gravada pela professora Dayanne, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, um membro da família irá conversar com a criança sobre a grafia da consoante em estudo. Em seguida, um adulto fará o movimento da letra D/d
em folha de papel e pedirá que a criança reproduza o mesmo movimento da letra D/d na forma cursiva.
Material: Apostila pág.31 e 32. (1.ª etapa letiva)

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág. 52.

q Conteúdo novo: Numerais de 0 a 20.
Orientação: A família pedirá a criança que faça a contagem oral de 0 a 20. Posteriormente, solicitará que desenhe 20 objeto, relacionando o numeral a quantidade até chegar ao
numeral 20.
Material:
Apostila pág. 56 e 57. (1.ª etapa letiva)

q Conteúdo novo: Cinco sentidos: visão.
Orientação: A família explicará para a criança que os órgãos responsáveis pela visão são os olhos, que através deles conseguimos enxergar o que está ao nosso redor. Em seguida,
pedirá a criança que olhe ao seu redor e diga o que ela consegue ver na sua frente e o que está atrás dela. Explicar que existem pessoas que necessitam utilizar óculos.
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade págs.: 29 e 30.

Brincadeira: Batata quente – com alguns membros da família, em roda e sentados no chão, os participantes passam a batata quente (que pode ser uma batata, um brinquedo, uma 
bola de meia etc.) de um para o outro, enquanto toca uma música. Um outro membro ficará responsável em ligar e desligar a música. Quando parar, quem estiver com a "batata" na 
mão sai da roda. Ganha quem ficar por último.


