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Segunda-feira

04/05

q Conteúdo novo: Cores vermelho e verde

K Assista à videoaula das cores “verde e vermelho”, gravada pela professora Nil, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais: Apostila (1.ª Etapa Letiva) pág. 26 / Livro de Português pág. 07

z Agora é sua vez!Mostre para a criança alguns objetos nas cores vermelho e verde, oriente a criança a falar com você as cores de cada objeto. Em seguida, diga para a criança
pegar vários objetos na casa, selecionando um objeto por vez e falando a cor de cada objeto.

K Assista à videoaula de Inglês “Greetings (Revisão do conteúdo)”, gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Converse com a criança e recorde-a sobre as saudações que a professora ensinou no vídeo e em que ocasião utilizamos cada.

d Roda de conversa: Meios de transporte aquáticos – através do celular ou tablet, mostre para a criança figura de meios de transporte aquáticos como lanchas, navios e
barcos. Em seguida, explique que esses meios de transportes são responsáveis pelo deslocamento de mercadorias e passageiros através de navios e barcos e que se locomovem
emmares, rios e lagos. Logo após, pergunte para a criança:

• Você já viu um meio de transporte aquático?

• Você já utilizou algum meio de transporte aquático? Qual?
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Terça-feira

05/05

q Conteúdo: : Vogais (a, e, i)

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e as crianças, disponibilizado no site e na plataforma

Google.

K Assista à videoaula “Vogaisminúsculas (a, e, i)”, gravada pela professora Graça, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Materiais: Apostila (1.ª Etapa Letiva) pág. 18 / Livro de Português pág. 05

z Agora é sua vez! Escreva as vogais a, e, i (cada vogal em um papel e na forma cursiva) mostre para as crianças e diga para repetir com você o
nome de cada vogal. Em seguida, coloque alguns objetos na frente da criança (iogurte, escova, álbum), peça para a criança falar com você o nome de
cada objeto e mostre a letra correspondente ao primeiro som da palavra. Logo após, peça para a criança colocar cada objeto em cima da letra que
representa o som inicial da palavra, exemplo: escova na vogal (e), iogurte na vogal (i) e álbum na vogal (a).

l Contação de história: Leia para a criança a história ‘Era uma vez um caracol’, disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
•O que aconteceu com a casa do caracol?
•O caracol trocou de casas muitas vezes?
•Como era a casa de algodão?
•Como terminou a história?
• Agora nos conte: e você, já trocou de casa muitas vezes?
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06/05

q Conteúdo novo: Noção de posição – Primeiro e último

y Materiais: Apostila (1.ª Etapa Letiva) pág. 39 / Livro de matemática pág. 58

z Agora é sua vez!Monte uma fileira de brinquedos, mostre para a criança qual o primeiro e o último brinquedo da fila. Em seguida, oriente a criança
a montar a sua própria fila de brinquedos e peça para que pegue o primeiro e o último brinquedo da fila. Repita a atividade quantas vezes a criança
quiser e, caso ela pegue o brinquedo da posição errada na fila, corrija-a.

K Assista à videoaula de Educação Física “Atividade direcionada”, gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala de aula virtual da

plataforma Google.

z Agora é sua vez! Repita os movimentos e atividades que o professor propôs na videoaula.

Y Brincadeira: Se você está feliz

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FedxDnoA8uE>

Aplicação: Após assistir o vídeo, oriente a criança a fazer os movimentos corporais solicitados na música.
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Quinta-feira

07/05

q Conteúdo: Numerais (1, 2, 3)

y Materiais: Apostila 1.ª Etapa pág. 50 / Livro de matemática pág. 113

z Agora é sua vez! Peça para a criança escolher três peças de roupas em sua gaveta. Podendo escolher as suas favoritas. Solicite que
as retire uma por vez e faça a contagem com o propósito de associar à quantidade ao nome do numeral.

l Contação de história: Leia para a criança a história “A tartaruga-verde” disponibilizada na plataforma Google.

Conversando sobre a história: Ao término da história pergunte à criança:
•Onde se passava a história?
•Quem eram os personagens da história?
•O que a tartaruga pensava sobre seus amigos?
•O que a tartaruga tinha de diferente dos outros animais?

9Brincadeira socioemocional: Leve a criança a um local amplo, coloque uma música e, em seguida, explique a brincadeira das
expressões dizendo que, cada vez que a música parar, ela deverá esboçar uma expressão facial, zangado, alegre, triste e assustado. Os
responsáveis deverão aumentar a velocidade em que eles param a música para que a criança mude rápido as expressões.
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Sexta-feira

08/05

q Conteúdo: Numerais (4, 5)

K Assista à videoaula dos numerais 1 a 5 gravada pela professora Sonayka, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma
Google

y Materiais: Apostila 1.ª etapa pág. 55 / Livro de matemática pág. 114

z Agora é sua vez! Peça para a criança picar quatro, e depois cinco, pedaços de papel e que os coloque dentro de dois copos
transparentes, peça para que, ao colocar, a criança conte em voz alta os números, do modo a associar o numeral à quantidade
correspondente.

d Roda de conversa: Dia das Mães – Converse com a criança e explique que “mãe” não é somente a pessoa que dá a vida, mas é
aquela (ou aquele) que cuida, que dá amor, que participa da vida e da criação dela. Mostre para a criança uma foto dessa pessoa
especial, explique sobre a importância de respeitar, ter obediência e dar muito carinho. Em seguida, pergunte à criança: O que
você mais gosta nela? Você lembra de um dia que foi muito legal estar com a mamãe (ou pessoa especial)?

Atividade: Entregue para a criança a tela de pintura, auxilie-a a passar tinta guache em suas mãos e carimbar a tela. Logo
após, oriente a criança a fazer pintura ao redor das mãos carimbadas, usando sua imaginação.


