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Segunda-feira

13/07                                                                                                                        

/07q Conteúdo: Vogais (a, e, i) minúsculas.

K Assista à videoaula ‘’Vogais (a, e, i)’’ minúsculas, gravada pela professora Iara, 
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Apostila, pág. 17. (2.ª etapa letiva).
Apostila, pág. 01. (2.ª etapa letiva).

z Agora é sua vez! Escreva em um papel as vogais minúsculas ‘’a, e, i’’ com letras
cursivas e apresente à criança. Em seguida, desenhe em uma folha de papel uma
centopeia (ou lagarta) com 4 círculos. No primeiro círculo desenhe o rostinho da
centopeia e nos outros três círculos, escreva as vogais minúsculas (a, e, i). Após escrever
as vogais, recorte outros círculos iguais o da centopeia com as mesmas letras. Faça a
brincadeira das vogais com a criança: peça que ela segure os círculos com as vogais e
encontre a vogal igual na centopeia, colocando em cima do círculo que contém a mesma
letra que a criança está segurando. Peça para que a criança repita o nome de cada vogal
ao colocar o círculo em cima da letra na centopeia.

l Contação de história: Leia para a criança a história “Que amor de confusão”,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Quem encontrou os ovos?

• Quantos ovos a Dona Galinha achou no início da história?
• Onde a Dona Galinha guardava os ovos?
• O que a Dona Galinha fez com os dez ovos?
• Quais foram os animais que nasceram, após a Dona Galinha chocá-los?

Y Vamos brincar! Dançando nas cores.

O responsável irá pegar folhas coloridas nas cores azul, amarela e vermelha, ou folhas em
branco. Desenhará círculos e pintará com as cores primárias (azul, amarela e vermelha).
Em seguida, colará os círculos no chão com fita gomada, coloque uma música bem
animada e quando a música parar, a criança deve correr para um círculo e identificar a cor.
A brincadeira deve continuar até que a criança identifique todas as cores dos círculos.



Rotina de estudos Jardim I  

Terça-feira

14/07

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: Vogais (A, E, I) maiúsculas.

y Materiais: 
Apostila, pág. 15. (2.ª etapa letiva).
Apostila, pág. 12. (2.ª etapa letiva).

z Agora é sua vez! Escreva em um papel as vogais maiúsculas ‘’A, E, I’’ com letra
cursiva e apresente à criança. Após isso, cubra as vogais apresentadas utilizando cola
branca ou de isopor. Em seguida, peça que a criança cole grãos de arroz em cima de cada
vogal. Lembrando que a criança poderá usar qualquer grão que tenha em casa.

l Contação de história: Leia para a criança a história “A Florzinha amiga”,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:

• Onde estava a Florzinha?
• Quem foi a primeira pessoa a achar a Florzinha?
• Por que o homem não arrancou a Florzinha?
• O que acontece com a Florzinha se arrancá-la?
• O que a criança fez com a Florzinha?

• Depois que a criança cuidou da Florzinha, como ficou o local onde havia pedras?

a Vamos brincar! Toca do coelho.
O responsável irá pegar uma caixa de sapato (ou qualquer caixa disponível em casa) e
colará duas orelhinhas de papel, desenhe um rostinho para criar mais emoção para a
criança. Em seguida, posicione a caixa em uma determinada distância da criança, solicite
que arremesse na caixa, bolinhas de papel amassadas. Ao terminar, conte quantas
bolinhas a criança acertou.
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q Conteúdo novo: Numerais de 1 a 5.

K Assista à videoaula “Numerais de 1 a 5”,  gravada pela professora Ariana, 
disponibilizada na sala de aula virtual da  plataforma Google.

y Materiais:
Apostila, pág. 50. (2.ª etapa letiva).
Apostila, pág. 67. (2.ª etapa letiva).

z Agora é sua vez! Escreva os numerais 1, 2, 3, 4 e 5, todos em uma folha e
apresente-os em ordem para a criança, contando com ela os numerais. Em seguida,
utilizando folhas coloridas, corte 5 triângulos que serão as “casquinhas de sorvete” e corte
15 círculos que serão as “bolinhas de sorvete”. Em cada triângulo escreva os numerais de
1 a 5. Ao completa-los, é a vez das bolinhas, faça a brincadeira do sorvete: peça que a
criança coloque a quantidade certa de bolinhas de sorvete em cada casquinha. Para cada
bolinha que a criança colocar em uma casquinha, repita com ela a quantidade.

l Contação de história: Leia para a criança a história “A casa feita de sonhos”,

disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Como o menino imaginava sua casa?
• O que aconteceu com sua casa de papel?
• Qual foi a casa feita na beira do mar?

• A casa que o fogo derrubou era feita de quê?
• Por que todos os bichos comeram a casa do menino?
• No final da história, onde o menino começou a morar?

d Roda de conversa/ Diferença entre as pessoas.
O responsável mostrará à criança, por celular ou tablet, imagens de pessoas diferentes,
ex.: cabelos cacheados e lisos. Trabalhando assim a diversidade entre as pessoas, baseada
no respeito ao próximo. Em seguida, peça que a criança se descreva como a cor da sua
pele e do seu cabelo. Após a criança se descrever, faça perguntas que envolvam o
responsável e a criança:
Qual a cor da nossa pele?
Qual a cor dos nossos cabelos?
São lisos ou enrolados?
Qual a cor dos nossos olhos?

a Vamos brincar! Equilibrando objetos.
O responsável irá colar uma fita gomada no chão e solicitará que a criança ande por cima
da linha equilibrando um balão na mão ou uma bola. A brincadeira deve ficar mais difícil a
cada etapa e divertida, por exemplo: solicitar que a criança equilibre a bola ou o balão
dançando, agora pulando, de olhos fechados, com um pé só, agora apoiando à bola ou o
balão na cabeça.
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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: Cores primárias (amarela, azul e vermelha).

y Materiais:
Livro de matemática, pág. 27.
Apostila, pág. 65. (2.ª etapa letiva).

z Agora é sua vez! Apresente as cores primárias ‘’amarela, azul e vermelha’’
utilizando canetas ou pincéis coloridos. Em seguida, em uma folha de papel em branco
pinte várias bolinhas espalhadas, utilizando as três cores primárias. Após desenhar as
bolinhas, faça a brincadeira de ligar as cores: solicite que a criança encontre as cores iguais
e faça uma linha ligando essas cores, utilizando a cor correta das bolinhas.

l Contação de história: Leia para a criança a história “A folha”, disponibilizada na
plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Quem achou a folha?
• O que a folha queria ser?
• Qual foi a primeira transformação que a menina fez com a folha?
• Depois de ter transformado a folha em uma cabana, qual foi a próxima transformação

da folha?

• Por que a folha queria ser um barquinho?

a Vamos Brincar! Minhoquinha.

O responsável irá desenhar vários círculos em uma folha de papel ofício e solicitará que a
criança pinte cada círculo de uma cor, faça um rostinho em um dos círculos. Em seguida,
recorte e cole os círculos sobre uma linha ou barbante, sempre deixando um espaço bem
grande entre as bolinhas, sobrando linhas para que a criança puxe a minhoquinha pela
casa cantando a música da minhoca, ex.: Uma minhoquinha faz ginastiquinha, duas
minhoquinhas fazem ginastiquinhas, três minhoquinhas fazem ginastiquinha, um
minhocão faz ginasticão.

9 Brincadeira socioemocional/ Figurinhas das expressões:
O Responsável irá desenhar na metade do papel A4 as expressões faciais (feliz, triste,
chorando, espanto) duas vezes, formando figurinhas repetidas. Em seguida, reunirá as
figurinhas das expressões repetidas, fará um montinho e orientará a criança a bater a mão
sobre elas, as que virarem ao contrário é do jogador que bateu a mão. O ganhador pedirá
para o outro participante imitar a expressão que virou. O jogo deve continuar até que
todas as figuras sejam viradas e imitadas. Sempre um de cada vez.

K Assista à videoaula de Educação Física “Elaboração e execução da
atividade de figuras geométricas”, gravada pelo professor Rodolfo,
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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q Conteúdo novo: Curvas - Abertas/ Fechadas.

K Assista à videoaula Curvas – “Abertas/ Fechadas’’ gravada pela professora Sol,
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google

y Materiais:
Livro de Matemática, pág. 38.
Livro de Matemática, pág. 40.

z Agora é sua vez! Utilizando celular ou tablet, apresente à criança, exemplos de

curvas abertas e curvas fechadas. Em seguida, em uma folha em branco desenhe um carro
no início da folha e solicite que a criança desenhe um caminho para o carro com uma
curva fechada. Em seguida, utilizando outra folha desenhe um avião e solicite que a
criança desenhe um caminho para o avião com uma curva aberta. Enfatize o formato das
curvas: ‘’fechadas’’ e “abertas”

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘’A formiguinha e a neve”,
disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Para onde a formiguinha estava indo?
• Onde a formiguinha prendeu seu pé?
• Por que o sol não derreteu a neve?
• Quem roía o muro?
• Quem perseguia o gato?

• Quem ajudou a formiguinha a desprender seu pezinho?
• O que aconteceu com a formiguinha depois que o sol derreteu a neve?

a Vamos Brincar! Pescando os peixinhos.
O responsável deve desenhar vários peixinhos em uma folha e depois recortá-los. Em
seguida, organize os peixinhos no chão com um determinado espaço entre eles, após
organizá-los no chão, pegue diversas bolas (a quantidade de bolas é a mesma quantidade
de peixinhos) e coloque pedaços de fita nelas. Diante disso, solicite que a criança
arremesse as bolas nos peixinhos tentando colá-los. Ao terminar de colar, conte com a
criança a quantidade de peixinhos e bolinhas.

K Assista à videoaula de Inglês “My face”, gravada pela professora Rhadyja, 
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 12 e 13.


