
Rotina de estudos Jardim II  
Segunda-feira

29/06

q Conteúdo Novo: Noções de posições – Dentro e fora. 
K Assista à videoaula “Noções de posições  – Dentro e fora”,  gravada pela professora Caroline,  disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Material: Livro de Matemática, pág. 24

q Conteúdo: Numerais 1 a 10 (Revisão)
z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança sobre os numerais já estudados de 1 a 10. Peça para que a criança conte seus dedinhos das mãos em voz alta.
y Material: Livro de Matemática, págs. 95, 96 e 98.

q Conteúdo: Coordenação visomotora.
y Material: Apostila destacável, págs. 02 e 67 (2.ª Etapa Letiva)

Roda de conversa: Doação.
A família conversará com a criança sobre a importância da doação, pois é um ato de solidariedade com o outro. Há pessoas menos favorecidas que necessitam de doação como de alimentos, roupas
a até mesmo crianças que não tem nenhum brinquedo, e podemos ajudar essas pessoas com doações. A seguir, pergunte a criança:
•Você tem algum brinquedo ou roupa que não usa mais? • O que você acha que uma criança sentiria ao ganhar um brinquedo de doação? •Você já fez uma doação? Ou viu alguém fazendo?

l História: Meu amigo robô. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança, dialogue perguntando:
• Qual era a profissão do senhor Luís?
• O que a garotinha pediu que o artesão construísse?
• O senhor Luís achou fácil ou difícil esse pedido?
• Como Luís teve a ideia do robô?
• No final, quais personagens se tornaram amigos?

a Vamos brincar! Desenhe com uma linha.
O adulto desenhará uma linha na folha de papel, pode ser uma linha reta, espiral ou curva. Pedirá a criança para transformá-la em um desenho (também com uma linha). O responsável orientará a
criança de que não pode fazer uma figura humana, ou seja, tem que fazer um desenho, mas não pode ser uma pessoa. Em seguida, poderão trocar de lugar. Ao final, poderão fazer uma exposição
dos desenhos. Todos podem participar!



Rotina de estudos Jardim II  

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 Novo: Numerais 1 a 11 
K Assista à videoaula “Numerais 1 a 11”,  gravada pela professora Nilcileide,  disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula, relembrando os numerais apresentados e, logo após, solicite que a criança pegue 11 lápis coloridos de seu estojo, contado em
voz alta cada um.
y Material: Livro de Matemática, págs. 99 e 100.

q Conteúdo:  Coordenação visomotora
y Material:  Livro de Português, págs. 24 e 25.  

Apostila destacável, págs. 35 e 82 (2.ª Etapa Letiva) 

l História: A Pequena Sereia. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,  converse perguntando:
• Qual foi o presente de 15 anos da Pequena Sereia?
• O que aconteceu quando Pequena Sereia chegou a praia?
• O que a Pequena Sereia pediu à bruxa?
• O que aconteceu com Pequena Sereia e o príncipe?
• Qual foi a recompensa dada a Pequena Sereia?

a Vamos brincar! Quem sou eu?
O responsável irá organizar o ambiente colocando a criança e todos da família em roda. Cada um irá escolher um personagem de filme,  desenho,  fruta. Desenhará a imagem em um  papel,   no qual 
será grudado na testa da criança,  sem que ela veja. O adulto a orientará a fazer perguntas para os outros familiares sobre o que ela é. Por exemplo: “eu sou uma fruta?". E os participantes só 
poderão responder sim ou não. A criança tentará adivinhar e,  em seguida, poderá trocar de lugar com o familiar do lado. Todos da casa podem participar.



Rotina de estudos Jardim II  
Quarta-feira

01/07
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: Consoante (M, m)
K Assista à videoaula “Consoante (M, m)”, gravada pela professora Fernanda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula, relembre o nome da consoante apresentada e pergunte que objetos podemos encontrar que iniciam com essa letra.

y Material: Livro de Português, pág. 132

q Conteúdo: Vogal A maiúscula. (Revisão)
y Material: Livro de Português, pág. 48

q Conteúdo: Coordenação motora.
y Material: Apostila destacável, págs. 38 e 39 (2.ª Etapa Letiva)

l História:  Para a água, patinho.( Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,   dialogue perguntando: 
• O que o patinho gostava de fazer?
• O que o patinho não gostava de fazer?
• O que a mamãe pata fez para o patinho tomar banho?
• Onde o patinho se escondeu?
• O que o patinho fez quando viu seus irmãos tomando banho com a mamãe pata?

a Vamos brincar! Avião ao alvo.
O adulto pegará duas folhas de jornal,  se não tiver pode ser folhas de revistas ou papel A4 e colará uma na outra para ficar no tamanho grande e,  em seguida, fará quatro ou cinco buracos em 
tamanhos diferentes,  (grande,  pequeno e médio) e distribuirá a eles as seguintes pontuações: 10,  20 e 30 pontos,  e por fim, fixará as folhas com fita adesiva em uma das portas da sua casa (a porta 
deve ficar aberta) ou na ponta de sua mesa. Logo após,  fará um avião de papel e explicará a criança que ela tentará acertar nos buracos. Vence a brincadeira quem somar mais pontos. Todos podem 
participar,  quanto mais participantes,  melhor a brincadeira.



Rotina de estudos Jardim II  
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: Família Silábica da Consoante (M, m).
K Assista à videoaula “Família silábica da consoante (M, m)”, gravada pela professora
Fernanda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z “Agora é sua vez!” Dialogue com a criança após a videoaula, relembre a família
silábica apresentada e peça para a criança falar em voz alta.

y Material: Livro de Português, pág. 133

t Ficha de leitura: Treino de leitura na ficha da Família silábica das consoantes (M,
m). (Disponibilizada na plataforma Google).

q Conteúdo: Educação ambiental. 
z “Agora é sua vez!” Converse com a criança sobre as atitudes que devemos ter para 
ajudar o meio ambiente. A seguir,  pergunte:
• O que você costuma fazer para manter limpas as ruas por onde você passa? 
y Material: Livro de Natureza e Sociedade, págs. 87 e 88.

q Conteúdo: Coordenação motora fina
y Material: Apostilas, págs. 19 e 37 (2.ª Etapa Letiva)

l História: A bela adormecida. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,  pergunte:
• Qual o nome da princesa?
• O que aconteceu com Aurora quando completou 15 anos?
• O que aconteceu quando Aurora furou o dedo?
• Como ficou o reino enquanto a bela dormia?
• Quem acordou a bela princesa e todo o reino do sono profundo?

a Vamos brincar! Avance bolinha.
O adulto irá fazer duas linhas com fita adesiva no chão, do mesmo tamanho. Pegará
duas bolinhas feitas de papel e duas colheres grandes, pode ser de madeira. Os dois
devem estar na mesma direção com suas bolinhas os participantes deverão levar suas
bolinhas batendo com a colher até a linha de chegada, ganha quem conseguir levar a
bolinha rolando até o fim, se sair da linha, volta para o começo. Todos da família podem
participar, quanto mais participantes, mais divertida será a brincadeira.

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 Novo: Aprendizagem Socioemocional – Diversão.

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

z “Agora é sua vez!” Após assistir a videoaula “Socioemocional: Diversão” da 
professora Caroline converse com a criança perguntando:

• Quando você se sente alegre?
• O que é diversão?
• Como você se diverte?

y Material: Livro Programa Semente, págs. 21, 22 e 23.

Roda de conversa: Brincadeiras antigas.
Antigamente, as crianças não tinham tantos brinquedos como as de hoje e, por isso,
tinham que usar mais a criatividade. A família conversará sobre os brinquedos que
tinham na época em que eles eram pequenos e brincadeiras que faziam com os seus
amigos. Se possível, peça para a criança fazer uma entrevista com os avós, ou pais.
Perguntando:
• Qual o brinquedo preferido que ele tinha?
• Do que eles mais brincavam quando eram pequenos?
• Peça aos seus avós, ou pais para lhe ensinar alguma brincadeira. E divirta-se com eles.

q Conteúdo: Coordenação visomotora
y Material: Apostila destacável, págs. 40, 41 e 46 (2.ª Etapa Letiva)

l História: A árvore mágica. (Disponibilizada na plataforma Google).
Após ler a história para a criança,  converse perguntando:
• Quem o menino encontrou na rua?

• O que o senhor estava passando?

• Como o menino ajudou o senhor?

• O que o menino ganhou de presente?

• O que o menino fez com todos os brinquedos?

a Vamos brincar! Corrida das emoções.

O adulto marcará, no chão de sua casa, com uma fita ou brinquedos o ponto de
largada e chegada. A seguir, todos os participantes devem escolher uma emoção para
imitar como: tristeza, alegria ou raiva. Cada um deve correr fazendo a expressão facial
escolhida. Quem correr sem fazer a expressão, volta ao início. Vence quem chegar
primeiro e estiver fazendo sua expressão facial.

K Assista à videoaula de Espanhol “La família – mi hermano y mi hermana”, gravada
pela professora Leonella, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos na pág. 20.


