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Conteúdo: Encontros Vocálicos.
Material: Tarefa 07 - Responda ao 
exercício disponibilizado na sala virtual da 
plataforma Google. Para realizá-lo, você 
pode imprimi-lo.
Aprendizagem socioemocional: Abordando
o medo.
Trabalhar o desenho “O rato do campo e o
rato da cidade”.

Roda de Conversa: A família conversará
com as crianças sobre o medo, que é um
sentimento comum nas pessoas, mas que
podem superar e lidar com essas
dificuldades. Pergunte do que as crianças
têm medo? Do escuro? De trovão?

Vídeo: O rato do campo e o rato da cidade.
Disponível em 
<https://youtu.be/3PwibINhXAc >

Assista ao desenho com a família, em
seguida, converse com a criança e pergunte
o que aconteceu quando o rato-do-campo
foi comer na casa do rato da cidade? Quais
momentos eles sentiram medo? O que o
rato-do-campo disse com relação ao medo?
Brincadeira: Vamos brincar de imitar os
personagens? Através de expressões faciais
e corporais convide alguém de sua família
para imitar o gato e você será o rato.
Ambos podem expressar o medo, a alegria,
a tristeza e etc.

Conteúdos: Revisão dos numerais 

de 0 a 10.

Material: Tarefa 08 - Responda ao 

exercício disponibilizado na sala 

virtual da plataforma Google. Para 

realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Vídeo:

Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watc

h?v=kFXH2YLsOak>

Brincadeira: Os 5 erros humanos.

Trabalhando a capacidade de
memorização, uma pessoa da
família vai precisar escolher um
local da casa que tenha bastante
enfeites. Pode ser a estante da
sala, o armário de brinquedos, ou
a estante de livros. Aí você vai
pedir para a criança observar
aquele lugar por 30 segundos ou 1
minuto (o tempo ideal depende da
criança). Depois, você tira a criança
da sala e tira/muda 5 objetos de
lugar. Quando ela voltar ao local
você pergunta “Onde estão os 5
erros”? Ela precisa dizer o que está
faltando ou que foi mudado de
lugar.

Conteúdo: Revisão dos encontros vocálicos.
Material: Tarefa 09 - Responda ao exercício
disponibilizado na sala virtual da plataforma
Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

🎬 Assista a vídeoaula “Revisão das vogais”,
gravada pela professora Ivanilda, disponibilizada
na sala de aula virtual da plataforma Google.

Roda da conversa: A família conversará com a
criança sobre a importância de respeitar e
obedecer aos mais velhos. Quando um adulto fala,
seja ele pai, mãe, avô, tia, professora, essa pessoa
sempre quer o nosso bem e devemos escutá-la.
Após a conversa assista ao filme da Cachinhos
Dourados
Vídeo: Cachinhos Dourados
Disponível em: <https://youtu.be/CDDjQ49By2g>

Ao final do desenho, converse com a criança,
perguntando onde a mãe da Cachinhos Dourados
pediu para ela brincar? Ela obedeceu ou
desobedeceu a sua mãe? Você acha correto a
atitude dela? Qual a consequência da
desobediência de Cachinhos Dourados?

Brincadeira: Desenhando nas costas
Um membro da família escolhe um “desenho” ou
“palavra” e, com o dedo indicador faz uma
representação nas costas da criança. O jogador
que está tendo as costas desenhadas tem três
chances de acertar. O desenhista pode dar dicas
também e ambos podem trocar suas posições.

Conteúdo: Dia do Livro Infantil

Material: Tarefa 10 - Responda ao 

exercício disponibilizado na sala 

virtual da plataforma Google. Para 

realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Roda de conversa: Falar com as

crianças sobre a importância do livro

para o nosso conhecimento e

crescimento intelectual, explicar que

o dia do livro é em homenagem ao

escritor Monteiro Lobato. Uma de

suas obras mais conhecida é o Sítio

do Pica-Pau Amarelo.

Após a conversa, assista ao desenho

do Sítio do Pica Pau Amarelo.

Vídeo: Música do Sítio de Pica Pau 

Amarelo

Disponível em: 

<https://youtu.be/qRa29NfODz0>

Brincadeira: Complete o desenho

Recorte figuras de revistas e cole em

um papel. Depois, convide sua família

para completar os desenhos usando

a imaginação. Você vai precisar de

papel, cola, tesoura, material de

colorir (lápis de cor ou canetinhas) e

revistas.

Conteúdo: Numerais de 1 a 10

🎬 Assista a vídeoaula “Revisão dos numerais
de 1 a 10”, gravada pela professora Jéssica,
disponibilizada na sala de aula virtual da
plataforma Google.

Roda de conversa: Dia do Índio
A família irá conversar com as crianças sobre
a cultura e costumes indígenas, perguntar se
conhecem a moradia dos índios, a sua
alimentação e as vestimentas.
Material: Tarefa 11 - Responda ao exercício

disponibilizado na sala virtual da plataforma
Google. Para realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Vídeo : Celebrando na aldeia o dia do índio.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=JPa0Ep
b7BvE&feature=youtu.be>

Após assistirem o vídeo, ajudem as crianças a
confeccionarem um cocar.
Para ajudá-los temos 2 opções:, disponíveis
na plataforma:
1ª opção: cocar 01 — Você pode imprimir,
pintar, recortar e colar;
2ª opção: cocar 02 — Siga as instruções que
estão no arquivo das tarefas;
Posteriormente, cante e faça a dança da
chuva com sua família. Nossa sugestão está
no link abaixo.
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