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Segunda-feira

29/06
q Conteúdo: Noção de Direção - à esquerda/ à direita. 

K Assista à videoaula  de Noção de Direção  ‘’à esquerda/ à direita’’ gravada pela 
professora Graça, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de matemática, pág. 78.
Livro de matemática, pág. 71.

z Agora é sua vez! O responsável irá explicar para a criança, tocando nas suas mãos, a

noção de Direita e Esquerda. Após, amarre duas fitas ou panos de cores diferentes nas
mãos da criança (Exemplo: mão direita, pano azul. Mão esquerda, pano verde). Em
seguida, coloque dois ursinhos (ou qualquer brinquedo que a criança tenha em casa) um
ao lado do outro, na frente da criança e dê os comandos a ela, dizendo: “Pegar o ursinho
que está à sua direita, com a cor azul”. “Pegar o ursinho que está à sua esquerda, com a
cor verde”. Repita esta brincadeira com a criança, incentivando-a a repetir seus comandos.
O responsável poderá retirar as fitas depois de ter trabalhado com a criança diversas vezes
para aumentar o nível de dificuldade.

l Contação de história: Leia para a criança a história “Eram dez lagartas”,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• O que as dez lagartas eram?
• Por que só tinham oito lagartas?

• O que houve com as seis lagartas?
• As quatro lagartas eram inteligentes e a outra lagarta?
• O que acontece quando duas lagartas se encontram?
• Em que todas as lagartas se transformaram?

Y Vamos brincar! Saci de bola.

O responsável utilizará fita gomada para fazer um caminho no chão e orientará a criança a
pular de um pé só todo o caminho segurando uma bola para se equilibrar melhor. O
responsável poderá utilizar outros brinquedos para dar continuidade à brincadeira, ex.:
solicite que a criança pule de um pé só segurando um urso de pelúcia, um boneco, um
carrinho...
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Terça-feira

30/06

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: Vogais (a, e, i, o , u) minúsculas.

y Materiais: 
Livro de português, pág. 81.
Livro de português, pág. 17.

z Agora é sua vez! Escreva em um papel as vogais minúsculas a, e, i, o, u, com letra
cursiva e apresente à criança. Em seguida, recorte as vogais separadamente e coloque-as
dentro de um saco, bolsa ou caixa e peça que a criança retire uma vogal por vez, repetindo
o nome da vogal que retirar. Após isso, organize a sequência das vogais uma ao lado da
outra com a criança e, novamente, peça que ela repita o nome de cada vogal, em ordem.

l Contação de história: Leia para a criança a história “O gato xadrez”,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• O gato Xadrez caiu de onde?
• Onde o gato Vermelho entrou?
• Qual era a cor do gato que deitou na rede?
• O gato Laranja comia o quê?
• Quem era cheio de charme?

• O que a gata rosa comeu?

a Vamos brincar! Elefante colorido.
O responsável irá comandar a brincadeira. Orientará a criança que quando ele falar
“elefante colorido” e uma cor (Ex.: azul) a criança deve correr e tocar em um objeto da cor
solicitada.
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Quarta-feira

01/07
q Conteúdo novo: Numeral 9.

K Assista à videoaula  “Numeral 9”,  gravada pela professora Lili, disponibilizada na sala 
de aula virtual da  plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 119.
Livro de Matemática, pág. 75.

z Agora é sua vez! Escreva os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, todos em uma folha
e apresente-os em ordem para a criança, contando com ela os numerais. Após isso, separe
uma folha e nela escreva os numerais de 1 a 8, um abaixo do outro e ao lado de cada
numeral desenhe círculos, representando a quantidade do numeral (Exemplo: 1 – um
círculo, 2 – dois círculos). Separe uma outra folha e nela escreva o numeral 9 grande, e
abaixo dele desenhe nove círculos. Então, peça que a criança pinte os círculos e conte a
quantidade deles, e repita o numeral correspondente.

l Contação de história: Leia para a criança a história “Bicho por bicho”, disponibilizada

na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Quais eram os animais que estavam querendo subir na árvore?
• Depois do sapinho, qual animal subiu na árvore?
• Por que a folha se soltou quando o leão subiu na árvore?
• Quem tinha o pescoço longo?

• Depois da girafinha, quem subiu na árvore?
• Que bichinho quebrou o galho?

d Roda de conversa/Tipos de frutas da Região Norte.
O responsável mostrará à criança, por meio de celular ou tablet, imagens de frutas
regionais (Ex.: banana, cupuaçu, pupunha, tucumã, açaí e entre outras). Após a
demonstração das imagens, explique a importância de comermos frutas diariamente, pois
ajuda a manter o nosso corpo saudável e forte. Em seguida, faça a pergunta à criança:
• Quais dessas frutas da região você já comeu? Gostou?

a Vamos brincar! Acerte o copo.
O responsável irá precisar de um copo de plástico e uma folha de revista amassada em
formato de uma bola. Em seguida, orientará a criança a jogar a bola de papel para cima e
tentar aparar a bola dentro do copo. A criança terá diversas tentativas até acertar. A
brincadeira deve ser incentivada pelo responsável.
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Quinta-feira

02/07

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: Vogais (A, E, I, O, U) maiúsculas.

y Materiais:
Livro de português, pág. 63 .
Livro de português, pág. 19.

z Agora é sua vez! O responsável escreverá em um papel as vogais maiúsculas A, E,
I, O, U, com letra cursiva e irá apresentar à criança. Repita com a criança o nome de cada
vogal. Após a apresentação das letras, explique que as vogais maiúsculas servem para
escrever os nomes das pessoas. Em seguida, escreva em uma folha de papel o nome de
pessoas (Exemplo: Ana, Amanda, Eduardo, Elisa, Igor, Ivone, Olivia, Otavio, Úrsula,
Ulisses). Peça que a criança circule as vogais maiúsculas de cada nome e diga qual vogal
está circulando.

l Contação de história: Leia para a criança a história “As Famílias do Mundinho”,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Existem famílias pequenas e grandes. Qual é a sua?
• Por que às vezes as famílias brigavam?
• Onde as famílias moravam?

• Algumas famílias eram festeiras e barulhentas. Qual o outro tipo de família?
• Existem famílias que nunca paravam de trabalhar. Quem cuidava das crianças e da

casa?
• Quando se ama a família o que devemos fazer?

a Vamos Brincar! Dentro e fora.
O responsável irá fazer um quadrado com fita gomada no chão. Em seguida, solicitará que
a criança escolha alguns brinquedos (Ex.: uma bola, um boneco, um urso de pelúcia) e
explicará que ao seu comando a criança deve pegar o brinquedo e se posicionar dentro da
forma, ou fora da forma. Essa brincadeira poderá seguir o comando do responsável de
modo lento e de modo rápido para que a brincadeira mude do nível fácil para o nível
difícil.

9 Brincadeira socioemocional/ Adoleta das Expressões:
O responsável tocará nas mãos da criança em modo de adoleta (tocar as palmas das
mãos). A brincadeira segue com um batendo na mão um do outro e cantando a música:
Adoleta, le peti, peticolá, les café com chocolá. Adoleta puxa o rabo do tatu, quem saiu foi
ele, puxa o rabo da panela, quem saiu foi ela, puxa o rabo do pneu, quem saiu fui eu!
Cantando e batendo nas mãos um do outro até que a música termine, e quem recebeu o
último toque na mão terá que imitar uma carinha (feliz, triste, chorando, espanto). Porém,
quem não conseguir tocar por último na mão, terá que imitar várias carinhas. A
brincadeira deve continuar até que todas as expressões faciais sejam imitadas.
OBS: Poderá ser qualquer música que a criança e o responsável saibam.

K Assista à videoaula de Música “Som e pausa”, gravada pela professora Glenda,
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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Sexta-feira

03/07

q Conteúdo: Noção de Grandezas e Medidas – Grosso/ Fino.

K Assista à videoaula “Noção de Grandezas e Medidas – Grosso/ Fino” gravada pela

professora Mariana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google

y Materiais:
Livro de Matemáticas, pág. 76.
Livro de Matemáticas, pág. 77.

z Agora é sua vez! O responsável mostrará para a criança por meio de celular ou

tablet, imagens de grosso e fino (Exemplo: uma árvore com o tronco grosso e uma árvore
com o tronco fino, uma corda grossa e uma corda fina, um lápis grosso e um lápis fino).
Após a demonstração de imagens, separe alguns objetos de casa (Exemplo: copo grosso e
copo fino, lápis de cor fino e giz de cera grosso, livro grosso e livro fino) para que a criança
identifique com o responsável. Em seguida, pergunte à criança ‘’Esse copo é grosso ou
fino?”. Deixe que a criança toque nos objetos para responder a pergunta.

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘’A menina derretida”,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• O que a menina sempre faz?
• O que a menina foi fazer em seu quarto?
• Quem foi procurar a menina?
• O que aconteceu com a mãe?
• Depois da mãe, quem derreteu?

• Quem o pai não achou?
• Quem não chorou mais?

a Vamos Brincar! Caça às cores.
O responsável irá escolher um cômodo da casa e solicitará que a criança pegue objetos
nas cores solicitadas (Ex.: quero um objeto amarelo, um objeto azul). Vale dar dicas para a
criança sobre o objeto (Ex.: você está bem perto do objeto vermelho, ou você está longe
do objeto azul).

K Assista à videoaula de Espanhol “La familia: Mis abuelos”, gravada pela professora
Leonella, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos na pág. 19.


