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q Conteúdo Novo: Noção de tempo
K Assista à videoaula “Noção de tempo”, gravada pela professora Caroline, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Material: Livro de Matemática págs. 38 e 39.

q Conteúdo: Meio ambiente – Natureza e Sociedade
z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança sobre o meio ambiente, ressaltando os cuidados que devemos ter para evitar sua poluição e pergunte para a criança:
• É certo jogarmos o lixo no chão das ruas? • Onde devemos jogar o lixo? • O que você tem feito para ajudar o meio ambiente?
y Material: Livro de Natureza e Sociedade págs. 120 e 121.

q Conteúdo: Coordenação visomotora
y Material: Apostila, pág. 10 (2.ª Etapa Letiva)
Roda de conversa: Frutas regionais
A família conversará sobre as frutas da região amazônica que são: cupuaçu, açaí, buriti, taperebá e pupunha. Prossiga a conversa explicando para a criança que essas frutas são muito comuns em
nossa região, e em nossa casa, pois elas trazem muitos benefícios para a nossa saúde. Caso tenha em sua casa alguma fruta regional, mostre a criança. Na sequência, pergunte para ela:
• Você conhece alguma dessas frutas? •Qual delas você mais gosta? • Qual você ainda não experimentou? • Por que é importante comermos frutas?

l História: O passarinho que mudou de ninho. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, dialogue perguntando:
• Como se chamava o lugar onde Azul e sua família moravam?
• Para onde Azul e sua família se mudaram?
• O que Azul falou para sua mãe quando retornou no primeiro dia da escola?
• Como se chamavam as luzes verdes dançantes que Azul visitou?

a
Vamos brincar! Dona da rua.

O adulto traçará uma linha no chão, que pode ser feita com fita adesiva, um pedaço de pano ou uma corda, em cima da qual ficará a criança, que será a dona da rua. Ela poderá se mover somente
em cima da linha. O responsável ficará do outro lado com seus familiares e, dado o sinal, deverão passar para o outro lado cruzando a linha. Quem a dona da rua tocar estará pego. Depois, repete-se
até que sobre somente um participante, que será o vencedor. Todos deverão 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: Consoante (K, k).
K Assista à videoaula “Consoante (K, k)”, 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 a consoante ensinada e, logo após, mostre algumas imagens que iniciam com a consoante (K, k) e peça para a criança
falar em voz alta a consoante.
y Material: Livro de Português: págs. 128 e 129.

q Conteúdo: Qualidade do ar (confecção do medidor)
z “Agora é sua vez!” Converse com a criança explicando que, podemos ver a qualidade do ar que respiramos através de uma experiência. A seguir, recorte com a criança cinco retângulos de 
papel. Cole em uma folha branca. Fixe  em uma área externa de sua casa. Ao fim do dia, retire com a criança um retângulo (durante cinco dias) e peça para que ela observe que cor está ficando cada 
espaço. Ao final dos cinco dias, pergunte a criança:
•Você gostou de fazer o medidor de ar?                                   • O que aconteceu com a cor da folha?                                • Por que a folha ficou com a cor diferente? 
y Material: Livro de Natureza e Sociedade págs. 73 e 74. 

l História: A fada. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,  dialogue perguntando: 
•Quantas filhas a senhora tinha? •Como era a filha mais nova? •Quem pediu ajuda da linda moça? •Você achou certo a atitude da senhora e da filha mais velha ao querer receber os presentes que a 
fada deu para a filha mais nova?

a Vamos brincar! Televisão sem fio

O adulto escolherá a criança para ficar parada fazendo uma pose. Os familiares poderão ficar sentados em fila no lado oposto, virados de costas para a criança. O primeiro familiar da fila deve se
virar para ver a pose da criança. Depois, ele troca de lugar com ela e a imita. Quem estava de pé vai sentar-se no fim da fila. Em seguida, o segundo da fila se vira e faz o mesmo que o primeiro,
trocando de lugar com ele. Isso se repete até que todos tenham reproduzido a pose do começo. No final, a criança que fez a posição do início tem que dizer se a última ficou igual. Todos da família
devem 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: Consoante (L, l)
K Assista à videoaula “Consoante (L, l)”, gravada pela professora Irecê, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula, relembre o nome da consoante apresentada e pergunte que objetos podemos encontrar que iniciam com essa letra.

y Material: Livro de Português: pág. 130

Roda de Conversa: As árvores.
A família conversará com a criança a respeito das árvores que podemos encontrar, na floresta, bosque e quintal de nossas casas. Todas elas, são muito importantes, pois deixam o ambiente com mais
sombra. As árvores também produzem muitas frutas gostosas para saborearmos. Peça para a criança observar se perto de sua casa há alguma árvore. Explique que há vários tipos de árvores,
pequenas, médias e grandes. A seguir, pergunte a criança:
• Em que lugares você já viu árvores? •Você já plantou uma árvore, ou plantinha? • O que você acha mais importante nas árvores?

q Conteúdo: Classificação
y Material: Livro de Matemática, pág. 46

q Conteúdo: Coordenação motora
y Material: Apostilas,  págs. 42 e 43 (2.ª Etapa Letiva) 

l História: Cinderela. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,  dialogue perguntando: 
•Como a madrasta tratava Cinderela? •Qual a festa que Cinderela queria participar?       • Quem ajudou Cinderela a participar do baile? •O que Cinderela deixou cair?

aVamos brincar! Bola na caçapa
O adulto pegará oito copos descartáveis ou oito copos de plástico e colará com fita adesiva na ponta da mesa de sua casa, a criança pode ajudar. Fixe quatro copos de um lado e quatro copos do outro.
Para iniciar a brincadeira será preciso uma bola pequena, que entre nos copos, (pode ser confeccionada com folhas de papel, jornal ou revistas, se caso a criança não tiver). Em seguida, o responsável
orientará a criança a ficar de um lado da mesa e tentará colocar a bola num dos copos, arremessando a bolinha , mirando no copo do adulto. Logo após, o responsável tentará colocar num dos copos
da criança. Ganha pontos quem conseguir colocar a bola na caçapa, ou seja, no copo. É pura diversão. Todos da família podem participar.
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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 (L, l).
K Assista à videoaula “Família silábica da consoante (L, l)”, gravada pela professora
Jordana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z “Agora é sua vez!” Dialogue 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. 131

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

q Conteúdo: Vogais (Revisão)
z “Agora é sua vez!” Relembre com a criança as vogais. A seguir, pergunte a criança 
alguns objetos, animais ou  nomes de pessoas iniciados por cada uma delas.
y Material: Livro de Português págs. 73, 84 e 96. 

q Conteúdo: Coordenação motora.
y Material: Apostila, págs. 15 e 16 (2.ª Etapa Letiva)

l História: A galinha ruiva. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• O que a galinha ruiva queria fazer com seus amigos?
• Quais animais ajudaram a galinha?
• Como a galinha se sentiu em não receber ajuda?
• Você pensa que os animais poderiam ajudar a dona galinha?

a Vamos brincar! Corrida de barcos.
O adulto fará barquinhos de papel e com fita crepe, com a ajuda da criança, e montará
uma pista, onde os barcos irão correr, pode ser um zigue-zague ou uma linha de partida
e uma de chegada para a corrida. O responsável explicará a criança que ela terá que
assoprar na direção da ponta do barquinho e ele deslizará pelo chão como se estivesse
navegando. Vence a corrida, quem chegar primeiro. Todos podem participar, quanto
mais participantes, melhor a brincadeira.

K Assista à videoaula de Inglês “Animals”, gravada pela professora Rhadyja,
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 13 e 14.
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q Conteúdo Novo: Aprendizagem Socioemocional – Eu e os outros.

K Assista à videoaula “Socioemocional: Eu e os outros”, gravada pela professora
Dayana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Após assistir a videoaula “Socioemocional: Eu e os outros” da 
professora Dayana converse com a criança perguntando:

•Você sabe o que é ser gentil? •Como você pode ser gentil com alguém?
• Você costuma elogiar seus amigos?

y Material: Livro Programa Semente págs. 18, 19 e 20.

q Conteúdo: Coordenação motora
y Material: Apostila, pág. 17 (2.ª Etapa Letiva)

q Conteúdo: Numerais (Revisão)
z “Agora é sua vez!” Peça para a criança pegar 6 brinquedos de sua preferência. A 
seguir, solicite que a criança conte cada brinquedo em voz alta.
y Material:  Livro de Matemática págs. 85 e 86.

l História: O super cachorro. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, converse perguntando:
• Como se chamava o super cachorro?
• O que ele  falou quando  abriu a porta e saiu para rua?
• Como ele conseguiu voltar para casa?
• Quando ele sentiu fome, e fechou os olhos o que ele imaginou?
a Vamos brincar! Pega-alegria.

A família se reunirá e escolherá um participante que será a inicial “alegria”, em que um
pegador persegue os outros participantes enquanto correm. Porém, quando o pegador
alcança alguém, os dois dão as mãos e seguem juntos em perseguição aos demais até
que todos façam parte da contagiante alegria. Cada membro da família dela colaborar
quando a grande corrente de alegria se movimentar para alcançar outro participante.

K Assista à videoaula  de Educação Física “Atividade: brincadeira do varal/basquetebol”, 
gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma 
Google.
z Agora é sua vez! Repita os movimentos propostos pelo professor. 


