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Segunda-feira

22/06
q Conteúdo: Formas Geométricas (círculo, quadrado, triângulo e apresentação do 
retângulo). 

K Assista à videoaula das Formas Geométricas (círculo, quadrado, triângulo e 
apresentação do retângulo) gravada pela professora Maísa, disponibilizada na sala de aula 
virtual da plataforma Google.

y Materiais:
Livro de matemática, pág. 44.
Livro de português, pág. 14.

z Agora é sua vez! Desenhe em um papel as formas geométricas: quadrado, triângulo,
círculo e retângulo. Apresente todas as formas para a criança e diga para repetir com você
o nome de cada forma. Depois mostre imagens que representem cada forma (Quadrado:
dado. Círculo: bola. Triângulo, fatia de pizza. Retângulo: porta de casa). Utilizando os
desenhos das formas já feitos, peça para a criança colar bolinhas de algodão na borda de
cada uma das figuras e, depois, para pintar somente dentro do retângulo. Após colar as
bolinhas de algodão e de pintar, peça para a criança repetir o nome da forma.

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

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Quais as cores que a rainha chamou de manhã?
• Qual a cor que deixava a rainha calma?

• Qual a cor que deixou a rainha brava?
• Em que animal a cor vermelha se transformou?
• Qual a cor que deixava a rainha radiante?
• Qual a cor que o castelo ficou quando a rainha começou a chorar?
• No final todos ficaram juntos. Quais foram essas cores?

Y Vamos brincar! Cabelos Coloridos.

Com a criança, pegue várias revistas e recorte figuras de pessoas, esses cortes deverão ser
somente dos rostos. Em seguida, cole em uma folha branca e separe alguns lápis de cor ou
giz de cera, oriente a criança a desenhar cabelos diferentes com curvas diferentes, ondas,
pontos e riscos sempre estimulando a criatividade da criança.
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Terça-feira

23/06

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: Numerais de 1 a 7 e a apresentação do numeral 8.

y Materiais: 
Livro de matemática, pág. 118.
Apostila, pág. 45. (1.ª Etapa Letiva)

z Agora é sua vez! Escreva os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, em folhas separadas,
e apresente-os em ordem para a criança, contando com ela os numerais. Cole grãos em
cima dos numerais (Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com grãos de arroz e o número 8 com grãos de
feijão. O número 8 deverá ser o destaque). Em outra folha, desenhe círculos na
quantidade do numeral (1: um círculo, 2: dois círculos). Deixe todos os papéis no chão
para que a criança conte os círculos e associe aos numerais com grãos.
Obs.: essa atividade deverá ser monitorada por um adulto.

l Contação de história: A abelhinha curiosa. (Disponibilizada na plataforma
Google).
Após ler a história para a criança, pergunte:
• Quem são os personagens da história?
• O que Lilica queria conhecer?

• Foi certo a abelhinha ter saído de perto da sua mãe?
• Quem ajudou Lilica?
• Qual o sentimento que o besouro teve por Lilica?

a Vamos brincar! Peão na cela.
Com uma fita gomada ou qualquer fita disponível em casa, faça no chão um círculo e um
quadrado. Após, peça para que a criança separe alguns brinquedos macios ou de pelúcia.
Em seguida, posicione a criança a uma certa distância da marcação e, ao comando do
responsável, a criança deve lançar o objeto para dentro do círculo e do quadrado, caso
não consiga atingir o alvo, a criança deve lançá-lo novamente. A brincadeira termina
quando a criança conseguir colocar todos os objetos dentro do alvo.
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Quarta-feira

24/06
q Conteúdo novo: Vogais (Aa, Ee)

K Assista à videoaula de “Vogais (Aa, Ee)”,  gravada pela professora Ariana, 
disponibilizada na sala de aula virtual da  plataforma Google.

y Materiais:
Livro de Português, pág. 50.
Livro de Português, pág. 08.

z Agora é sua vez! Desenhe as vogais Aa, Ee na forma cursiva em duas folhas
pequenas, e apresente-as para a criança. Depois, pegue dois copos, e cole as vogais nos
copos virados de cabeça para baixo. Sem que a criança veja, coloque um anel debaixo do
copo com a letra “Aa”, e uma escova de dente debaixo do copo com a letra “Ee”. Então,
converse com a criança sobre objetos que comecem com a letra Aa, e depois com a letra
Ee. No fim, revele a surpresa debaixo de cada um dos copos.

l Contação de história: Leia para a criança a história “A boca do sapo”,

disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Quem apareceu para o sapo na beira do rio?
• A minhoca falou para o sapo que a boca pequena era de quem?
• Depois da abelha, qual era o outro inseto que tinha a boca pequena?
• O que a mosca falou para o sapo?
• Quem apagou todas as velinhas?
• O que aconteceu com o bolo? 

d Roda de conversa/Animais de Estimação.
O responsável mostrará à criança, por celular ou tablet, imagens de animais de estimação
(Ex.: cachorro, gato, peixe e hamster). Em seguida, explique que devemos respeitar,
valorizar e proteger os animais. Após, conversarem sobre os cuidados que devem ter com
os animais, faça as seguintes perguntas:
• Você gosta de seu animal de estimação? Caso a criança não tenha animais, pergunte

a ela se gostaria de ter um.
• Qual o nome do animal? Qual nome daria, caso tivesse?
• Quais brincadeiras fazem juntos ou fariam?

a Vamos brincar! O Caminho.
O responsável irá fazer dois caminhos no chão com fita crepe ou com qualquer fita
disponível em casa e solicitará que, ao seu comando, a criança ande por cima da linha,
fazendo gestos como pular, dançar e imitar sons de animais. Essa brincadeira poderá ser
feita com brinquedos colocados no caminho para que a criança pegue enquanto anda pela
fita.
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Quinta-feira

25/06

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 novo: Vogais (Ii, Oo, Uu).

y Materiais:
Livro de português, pág 39.
Livro de português, pág 10.

z Agora é sua vez! Apresente as vogais maiúsculas (Ii, Oo, Uu) na forma cursiva
escrita em folhas de papel separadas, cada vogal com uma cor diferente. Fale as vogais
para a criança e peça que repitam juntos as letras mostradas. Em seguida, faça a
brincadeira da sacola surpresa. Coloque as folhas com as vogais dentro de uma sacola,
balance e convide-a a tirar uma folha. Ao retirar a folha, peça que ela diga qual a vogal e
coloque o papel no chão. Depois de retirar todas as vogais e repeti-las, solicite que ela
organize as vogais na sequência correta.

l Contação de história: Leia para a criança a história “Girafinha Flor faz uma
descoberta”, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Por que a Girafinha era triste?
• O que a Girafinha foi procurar na cidade?
• Qual foi o primeiro animal que a Girafinha encontrou?
• Quantos animais a Girafinha encontrou pelo caminho?

• Por que a Girafinha voltou para casa?
• Quem ajudou a Girafinha a chegar em sua casa?
• Quando acordou na manhã seguinte, o que ela fez?

a Vamos Brincar! Torre dos copos.
O responsável irá pegar alguns copos descartáveis ou que tiver em casa, não podendo ser
um material que quebre. Em seguida, o responsável colocará um copo ao lado do outro
sobre a mesa mostrando à criança como formar uma base com os copos. Após colocar um
ao lado do outro, posicionará os copos em cima para fazer um segundo andar e depois um
terceiro andar no formato de um triângulo. A ideia é formar um castelo ou uma pirâmide,
tomando muito cuidado para não derrubar. Logo após, organizem os copos novamente e o
responsável poderá direcionar a criança como equilibrar os copos.

9 Brincadeira socioemocional/ Álbum das expressões:
Pegue um papel em branco ou um pedaço de papelão e algumas revistas. Posteriormente,
peça para que a criança escolha algumas figuras com expressões variadas (Ex.: sorrindo,
bravo, triste e chorando) e posições corporais diversas (Ex.: pulando, mãos para cima e
pernas cruzadas). Após escolher as imagens com a criança, recorte e cole no papel ou
papelão todas as imagens escolhidas e peça à criança que faça as expressões do rosto e
do corpo seguindo a sequência das figuras.

K Assista à videoaula de Inglês “Magic Words: Please”, gravada pela professora Rhadyja,
disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas pág. 08.
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Sexta-feira

26/06

q Conteúdo: Cores primárias (amarelo, azul e vermelho).

K Assista à videoaula de “Cores primárias amarela, azul e vermelha” gravada pela

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

y Materiais:
Livro de Português, pág. 06.
Livro de Português, pág. 09.

z Agora é sua vez! Faça círculos das cores primárias: amarela, azul e vermelha, e

espalhe por um canto da casa fazendo um caminho. Posteriormente, diga à criança que só
poderá pisar na cor dita por você. Caso a criança pise no errado, ela terá que voltar uma
cor. A brincadeira termina quando a criança chegar até o final sem errar nenhuma cor
primária.
Obs.: Caso não tenha papel colorido, faça círculos brancos e peça para a criança pintar
com lápis de cor ou giz de cera.

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘’O Saco”, disponibilizada na
plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
• Quem achou o saco?
• Quem deu a ideia de sacudir o saco?
• Quantos animais estavam olhando o saco?
• O que o tucano disse para o jacaré?

• Quem queria vender o saco?
• Quem estava dentro do saco?

a Vamos Brincar! Pista de obstáculos.
O responsável irá fazer um caminho com fita gomada (formando uma pista de corrida) no 
chão e colocará alguns objetos no caminho como: almofadas, panelas, potes e 
brinquedos. Após arrumar a pista com obstáculos, solicitará que a criança passe pelos 
objetos fazendo o seguinte percurso: pule nas almofadas, bata as panelas (uma na outra) 
para fazer um som, tampe os potes, pegue o brinquedo e finalize a corrida de obstáculos.

K Assista à videoaula  de Educação Física “Atividade: brincadeira do 
varal/basquetebol”, gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala 
de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Repita os movimentos propostos pelo professor. 


