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Contação de história: Branca de
Neve e os sete anões.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watc
h?v=quqjTlrcjko>

Rodinha: Depois de assistir ao
vídeo com a história da Branca de
Neve e os sete anões, converse
com a criança sobre algumas
informações: principal nome da
personagem, suas características
físicas, para onde ela foi depois
que saiu do castelo, qual a cor e o
nome da fruta que ela comeu.

Material: Atividade Nº 01 -
Responda ao exercício
disponibilizado na sala virtual da
plataforma Google. Para realizá-
lo, você pode imprimi-lo.

Música: Branca de Neve
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watc
h?v=h_XKpNeGXwo>

Conteúdo: Cor vermelho
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=lpv
BPfySPHw>

Rodinha: Converse com a criança sobre
as frutas que aparecem no vídeo, o
tamanho de cada uma, o sabor, a
importância de comer frutas, a cor de
cada fruta e se conhecem outra fruta da
mesma cor.

Atividade: Peça para que a criança
mostre objetos em sua casa com a
mesma cor: brinquedos, roupas,
calçados, etc.

Vamos brincar! Caça ao tesouro — Utilize
um objeto que seja do interesse da
criança e uma caixinha para colocar o
tesouro. Em seguida, esconda o tesouro
em um lugar de fácil acesso, peça para a
criança procurar e dê dicas para ajudá-la.
Ela ganhará quando encontrar o objeto.

Conteúdo: Noções de posição: em
pé e sentado
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?
v=EYprto4nGHw>

Rodinha: Converse com a criança
que há momentos em que
precisamos ficar sentados, como na
hora de fazer as atividades, e
momentos em que precisamos ficar
em pé, como quando estamos
brincando ou nos exercitando.

Vamos brincar! Vivo ou morto —
Explique para a criança, ficar em pé
quando ouvir a palavra “vivo” e
sentada ao ouvir a palavra “morto”.
Em seguida, dê os comandos de
forma alternada.

Música: A canoa virou: se possível
dê as mãos para a criança e convide
outras pessoas para brincar
também.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?
v=_vmxj-adiPo>

Rodinha: Dia do livro
Disponível em: 

<https://youtu.be/CdNtqWZsz74>

Visualizar o vídeo com a criança e

explicar que no dia 18 de Abril é o Dia

Nacional do Livro Infantil. É a data de

nascimento de um dos principais

escritores de literatura infantil do

Brasil, Monteiro Lobato! Ele criou

aventuras com diversos personagens

como Emília, Saci etc. e recuperou os

costumes e lendas do folclore nacional.

Logo após, pedir para a criança

escolher um livro de sua preferência e

ler com ela.

Material: Atividade nº 02 - Responda

ao exercício disponibilizado na sala

virtual da plataforma Google. Para

realizá-lo, você pode imprimi-lo.

Conteúdo: Onomatopeias

🎬 Assista a contação de história “A 

casa e o seu dono”, gravada pela 

professora  Débora, disponibilizada na 

sala de aula virtual da plataforma 

Google.

Conteúdo: Dia do Indígena.

Disponível em:

<https://youtu.be/tHMWHviO4Qw>

Rodinha: Após assistir o vídeo do
indiozinho, conversar com a criança
sobre o dia do indígena que será
comemorado no dia 19 de Abril,
explicando que eles também possuem
uma rotina com hábitos como os
nossos: eles trabalham para sobreviver
(pesca, caça, fazem artesanato), usam
os frutos da natureza para pintura,
penas para fazer os seus cocares e
sementes para confeccionar colares e
outros acessórios. Possuem uma
alimentação rica baseada no consumo
de milho, mandioca, peixe entre
outros), têm casa para morar
(chamadas de oca), se divertem
(brincam, cantam, dançam) e em
algumas aldeias, a rede é muito
utilizada para o seu descanso.

Atividade: Confecção do cocar do índio

(Atividade Nº 03): imprima e recorte o

molde disponibilizado na sala virtual da

plataforma Google do cocar ou use as

medidas para confeccionar um cocar

personalizado. Em seguida, peça para a

criança pintar bem colorido e bonito.
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