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Segunda- feira
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q Conteúdo Novo:  Consoante (F, f).

K Assista à videoaula “Consoante (F, f)”, gravada pela professora Caroline, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula e pergunte o que ela aprendeu no vídeo. Pergunte se sabe o nome de algum animal que comece com esta
letra, aponte em sua casa objetos com a letra (F, f) e peça que a criança fale os nomes em voz alta. Com o dedinho indicador solicite que a criança faça o movimento correto da
letra no ar.

y Material: Livro de Português pág. 120
q Conteúdo Novo: Noção de posição: Mesmo Sentido e Sentido Contrário.

z Agora é sua vez! Dialogue com a criança sobre algumas noções de posição, você poderá exemplificar utilizando alguns brinquedos, como: carrinhos, bonecos ou bonecas.
Pegue um brinquedo e direcione-o a um lugar e utilize outro brinquedo de forma que pareça que está vindo no sentido contrário ao anterior. Peça para a criança explicar em voz
alta a posição de cada brinquedo.

y Material: Livro de Matemática, pág. 25
Roda de conversa: Meus livros de histórias.
Peça que a criança pegue todos os seus livrinhos de histórias. Relembre com a criança quais foram os seus primeiros livros. Observe com ela o nome das histórias, cores e
gravuras. Posteriormente, peça para que a criança escolha um livro e explore com ela os seguintes elementos:
• Qual personagem desse livro você mais gostou?
• Como terminou a história deste livro?
• Qual é o livro que você mais gostou de ler com a família?
• Que livro você gostaria de ter?
l História: O mágico de Oz. (Disponibilizada na plataforma Google)
Após ler a história para a criança, pergunte:

• O que o espantalho desejava?
• O que o leão pediu ao Mágico de Oz?
• E o Homem de lata, o que desejava?
• Eles conseguiram o que desejavam?

• Doroty e Totó desejavam o que?
• Eles conseguiram voltar para casa?
• Todos ficam felizes após terem seus desejos realizados? 

• E você, o que desejaria se o Mágico de Oz lhe 
concedesse um pedido?
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Terça-feira
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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: Formas Geométricas (Revisão).

z “Agora é sua vez!” Numa folha de papel oficio, solicite que a criança faça alguns desenhos que possam associar as formas geométricas, como: sol (Círculo), casinha (Triangulo, 
quadrado e retângulo), carro (Retângulo, quadrado e círculo), flores (Círculo) e animais (Círculo, triângulo e quadrado).

y Material: Livro de Matemática pág. 57.

q Conteúdo: Noção de Posição (Em cima/Embaixo) – (Revisão).
z Agora é sua vez! Dialogue com a criança relembrando as noções de posição: em cima e embaixo. Logo após, mostre alguns objetos que estão em cima da mesa e os que  estão 
em baixo. Depois, peça para que a criança localize e diga em voz alta a posição de cada objeto. Logo após, explore com a criança:
• Pegue o livro que está em cima da mesa.
• Pegue o guardanapo que caiu embaixo da mesa.
y Material: Livro de Matemática pág. 20.
q Conteúdo: Noção de Posição (Direita)
z Agora é sua vez! Amarre um pedaço de  barbante no braço direito da criança. Utilize o barbante que foi enviado com os materiais. Depois, faça uma dinâmica:  Solicite que a 
criança levante o braço direito e depois abaixe. 
y Material: Livro de Matemática pág. 26

q Conteúdo novo: School
K Assista à videoaula  de Inglês “School”, gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Responda aos exercícios propostos na pág. 07 do livro de Inglês.

a Vamos brincar! Adivinhação – O adulto explicará a criança que a brincadeira será adivinhar alguns objetos e alimentos. O adulto poderá dar objetos na mão da criança e
colocar o alimento em sua boca para ela tentar adivinhar o que é, estimulando a percepção de diferentes texturas e sabores. Pode ser usado algodões, lixas, frutas (cortar em
cubinhos) embalagens, brinquedos. Todos da família podem participar, quanto mais participantes, melhor.
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q Conteúdo Novo: Numerais (1 a 8)
K Assista à videoaula “Numerais de 1 a 8”, gravada pela professora Jordana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Converse com a criança após o vídeo, pergunte quais numerais já aprendemos. Explique que utilizamos os numerais para marcar as horas, fazer contas,
identificar preços no supermercado e muito mais.

y Material: Livro de Matemática pág. 89.

z “Agora é sua vez!” Atividade de Revisão.

Em uma folha de papel oficio, solicite que a criança escreva a mão livre ou cobrindo o pontilhado os movimentos corretos da consoante (F, f).

q Conteúdo: Vogais (Revisão) 
y Material: Livro de Português pág. 46.

Roda de conversa: As frutas. A família conversará com a criança sobre as frutas. Fale que todas as frutas fazem muito bem para todo o nosso corpo, nos deixando fortes e saudáveis.
Dialogue com a criança perguntando:

• Qual a fruta você mais gosta de saborear?
• Qual fruta as pessoas da família mais gostam?
• Proponha uma receitinha com frutas como: salada de frutas, espetinho de frutas com iogurte e picolé de frutinhas e faça com a criança.
• l História: A Branca de Neve e os sete anões. (Disponibilizada na plataforma Google)
Após ler a história, converse com a criança perguntando:

a Vamos brincar! Pega Batatas.
O adulto explicará a criança que ela deve pegar bolas ou amassar folhas de papel e distribuir por todos os lados da casa. Essas serão as batatas. Na sequência, deverá pegar uma
sacola ou um cesto e colocar na sala da casa. Ao sinal do adulto, ela deverá recolher as “Batatas” e coloca-las no seu respectivo cesto. Ganha quem apanhar o maior número de
batatas. Quanto mais bolas, cestos/sacolas e participantes, mais divertida será a brincadeira.

• Onde Branca de Neve morava?
• Para que lugar levaram Branca de Neve?
• Quem foram os amigos que ela conheceu?

• Que fruta fez Branca de Neve desmaiar ao comê-la?
• Ela conseguiu acordar? 
• A história teve um final feliz?
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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: Profissões

z “Agora é sua vez!” Após o momento de interação, dialogue com a criança sobre os diversos tipos de profissões, inclusive sobre a profissão dos seus familiares, o que fazem e
em que local cada um trabalha.
y Material: Livro de Natureza e Sociedade, pág.: 98 e 99 e Almanaque, pág.: 12

q Conteúdo: Noção de posição: Frente/ Costas / Atrás/ Entre. 

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança sobre algumas noções de posições, você poderá exemplificar pedindo ajuda de outros familiares que serão colocados em algumas
posições estratégicas e depois perguntará a criança onde está cada membro familiar.
• Papai ficará na frente da porta.
• Mamãe ficará de costas para a janela.
• Coloque um brinquedo atrás da mesa.
• Coloque um objeto entre a sala e a cozinha.
y Material: Livro de Matemática, pág.: 19 e 21.

K Assista à videoaula de Educação Física “Corpo, gestos e movimentos”, gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

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

aVamos brincar! Fuja da foto.
O adulto colocará uma câmera, pode ser a do celular, no timer de fotos (10 segundos) e orientará a criança que ela deve passar para seus familiares enquanto cantam uma música.
Quem ficar com o celular quando a foto for tirada sai da brincadeira. Após o término da brincadeira, mostre para a criança as fotos que foram tiradas. Quanto mais participantes,
mais divertida será a brincadeira.
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q Conteúdo novo: Aprendizagem Socioemocional:  Medo e Raiva.

K Assista à videoaula “Socioemocional: Medo e Raiva”, gravada pela professora Caroline, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Após assistir a videoaula da professora Caroline, converse com a criança perguntando:
• De que você tem medo?
• As pessoas sentem medo das mesmas coisas?
• Por qual motivo você fica bravo?
• Você gosta de sentir raiva?
y Material: Livro Programa Semente pág. 11.

Folha Vamos Praticar: Bloco 05

q Conteúdo Novo: Família Silábica da Consoante (F, f).

K Assista à videoaula “Família Silábica da Consoante (F, f)”, gravada pela professora Dayana, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Dialogue com a criança após a videoaula, relembrando o conteúdo, falando em voz alta toda a família silábica da consoante (F, f).
t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha da Família silábica da consoante (F, f). (Disponibilizada na plataforma Google).

y Material: Livro de Português pág. 121.

aVamos brincar! Estátua dos Sentimentos.
Em algum lugar amplo da sua casa, chame seus familiares e peça para a criança escolher uma música animada através do celular, rádio ou televisão.
Comece a música! Esse é o momento onde todos os participantes já podem começar a dançar. Em seguida, pare a música em intervalos variados. Ao final, cada participante que
pararam dizem, ainda parados, como ele está se sentindo nesse momento. Repita essa brincadeira quantas vezes quiser.


