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Conteúdo: Os 5 sentidos
Material: Atividade Nº 04 -
Responda ao exercício
disponibilizado na sala virtual da
plataforma Google. Para realizá-
lo, você pode imprimi-lo.

Rodinha: Recorde com a criança,
identificando no corpo dela, os
órgãos responsáveis pelos cinco
sentidos. Ex: olhos são
responsáveis pela visão, ouvidos
pela audição etc.

Vídeo: cinco sentidos
Disponível em:
https://youtu.be/Xg3BlG9Q7rQ

Vamos brincar! O
mestre mandou - É preciso um
integrante da família para cantar
“o mestre mandou”, e deve ser
respondido pela criança com
“fazer o que”, o adulto da os
comandos: Cruzar as pernas,
toque o nariz, levante as mãos,
tape os olhos . Depois, intercale
com a criança o papel do mestre
e deixe a criança usar a
criatividade para escolher as
ações a serem feitas.

Conteúdo: Formas Geométricas (Círculo e
Quadrado)
Material: Atividades Nº 05 e 06 - Responda
aos exercícios disponibilizados na sala
virtual da plataforma Google. Para realizá-
los, você pode imprimi-los.
Música: Formas crianças inteligentes
Disponível em:
https://youtu.be/QQ40m-XHnVs

Relembre com as crianças as formas
geométricas. Depois peça para a criança
pegar algum objeto que tenha o formato de
círculo e outro objeto com o formato
quadrado. Pinte o quadrado bem bonito e,
em seguida, desenhe com lápis de escrever,
um círculo perto do quadrado.

Vamos brincar! Laranjas Maduras (RODA)
É preciso alguns integrantes da família.
Forme uma roda onde a turma irá cantar:
’Tanta laranja madura, que cor são elas, elas
são (verde, amarelo). Vira (nome da pessoa)
cor de canela.’’

História: O sapo e o boi/ desenho
Disponível em:
https://youtu.be/J6tWWpV0W44
Após assistir o vídeo com a história o sapo e
o boi, converse a respeito das seguintes
situações:
Quais os personagens da história? Por que o
sapo desejava ser igual ao boi? Você acha
que o sapo ficaria igual ao boi, se ele ficasse
grande?

Conteúdo: Formas Geométricas
(círculo, quadrado, triângulo e
retângulo):
Relembre com as crianças as formas
geométricas.

🎬 Assista a vídeoaula “Formas
geométricas”, gravada pela professora
Jordana, disponibilizada na sala de aula
virtual da plataforma Google.

Material: Atividades Nº 07 e 08 -
Responda aos exercícios
disponibilizados na sala virtual da
plataforma Google. Para realizá-los,
você pode imprimi-los.

Rodinha: Usando cola colorida, pinte o
triângulo bem bonito. Em seguida,
pinte com giz de cera ou lápis de cor,
as figuras que tem formas de triângulo.
Disponível em:
https://youtu.be/0kjyR9Q2rwE

Vamos brincar! Mímica
Procure imagens de vários animais.
Depois, peça para a escolher um
animal e imitar os sons e os gestos do
animal escolhido.
Com ajuda da sua família, vamos imitar
alguns animais e faça os sons:
Cachorro, gato, sapo, galinha, pato e
vaca.

Conteúdo: Dia Nacional do Livro
Infantil (18 de abril)
Converse com a criança a respeito
desta data especial, explicando que é
em homenagem a Monteiro Lobato
grande escritor brasileiro, um dos
pioneiros da literatura infantil. Cite
uma grande obra de Monteiro Lobato
(Sítio do Pica-Pau Amarelo).

Material: Atividade Nº 09 - Responda
ao exercício disponibilizado na sala
virtual da plataforma Google. Para
realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Rodinha: Pinte bem colorido a imagem
do dia do livro seguindo as orientações
da atividade.
Música: Sítio do Pica-pau Amarelo.
Disponível em:
https://youtu.be/qRa29NfODz0

Vamos brincar! Escolha um Lego,
Quebra-cabeça ou algum brinquedo de
sua preferência e brinque à vontade.

Conteúdo: Revisão dos 5 sentidos
🎬 Assista a vídeoaula “Revisão dos 5
sentidos”, gravada pela professora
Dayana, disponibilizada na sala de aula
virtual da plataforma Google.

Material: 13 - Responda aos exercícios
disponibilizados na sala virtual da
plataforma Google. Para realizá-los,
você pode imprimi-los.

Rodinha: Dia do Índio (19 de abril):
Converse com a criança sobre essa
data e mostre imagens dos índios e
suas vivencias. Explique que os índios
vivem em áreas de terras espalhadas e
que existem várias tribos, e que moram
dentro de suas ocas. A Oca é um tipo
de moradia construído pelos indígenas.

Materiais: Atividades Nº 10, 11, 12 e
Contação de história: Celebrando na
aldeia
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=JP
a0Epb7BvE&feature=youtu.be
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