
Rotina de estudos Jardim III 
Segunda-feira

01/06

q Conteúdo novo: Consoante G/g (apresentação e grafia)

K Assista à videoaula “Consoante G/g: Apresentação e grafia”, gravada pela professora Dayanne, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Orientação: Após assistir ao vídeo, a família irá conversar com a criança sobre a grafia da consoante em estudo. Em seguida, um adulto fará o movimento da letra G/g, usando o seu
dedo indicador no ar e pedirá que a criança repita o mesmo movimento da letra G/g. A seguir, peça para que a criança escreva a consoante G/g maiúscula e minúscula em uma folha
de papel.
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 71 e 72.

q Conteúdo novo: Numeral 31.
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 31 e explicar que o numeral faz parte da família do numeral 30, onde o número 3 deu a mão para o numeral 1
e formou o numeral 31. Em seguida, faça a contagem dos numerais com a criança com objetos em casa: lápis de cor, borracha, giz de cera até chegar ao número em estudo.

q Conteúdo novo: Lateralidade (à esquerda e à direita)
Orientação: A família irá conversar com a criança sobre a lateralidade (à esquerda e à direita). Em seguida, pedirá que a criança fique de frente e levante a mão esquerda e depois a
direita, de costas com as mesmas perguntas. Logo após, utilizando materiais em casa (lápis, borracha, estojos etc.) peça para ela pegar algum desses objetos, e em seguida, pergunte
à mesma qual mão o objeto está, se na direita ou esquerda? Qual a mão que você escreve?
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 112, 113, 114, 115,116 e 117.

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs.: 92 e 93.

Brincadeira: Estátua
Com a participação da família, colocará uma música e peça que a criança dance livremente. Quando a música parar, ela deverá ficar em posição de estátua, sem se mexer. Faça caretas
e brincadeiras para ver quem se mexe primeiro, sem tocá-la, nem lhes fazer cócegas.
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q Conteúdo novo: G/g (Formação da Família Silábica)
K Assista à videoaula “Consoante G/g: Família Silábica”, gravada pela professora Jéssica, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, um membro da família irá conversar com a criança sobre a família silábica da consoante em estudo, na qual a letra G/g irá dar as mãos para as vogais e
assim formará a família silábica, lembrando que não utiliza as vogais “e” e “i”, pois o som é diferente. Em seguida, solicitará a criança que escreva em uma folha de papel a família silábica
da consoante “G/g” maiúscula (Ga,Go,Gu) e minúscula (ga,go,gu,gão). Ao final, a criança realizará a leitura da família silábica escrita.
Material: Livro de Português Viver Valores pág.: 73.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 59
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 35 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo: Amizade
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre a Amizade, que é uma maneira de estar sempre perto de quem gostamos muito, sejam pessoas da família, colegas da escola,
vizinhos, é um sentimento de lealdade, cumplicidade com os outros, que através da amizade pode-se criar laços de afetividade, ter uma boa convivência e valores como: respeito,
sinceridade. Em seguida, peça a criança que pegue uma folha de papel e desenhe alguém que gosta muito da sua amizade.

q Conteúdo novo: Numeral 32
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral em estudo. Logo após, pedirá a criança que pegue uma folha e escreva a sequência numérica de 0 a 32 para
melhor compreensão do numeral em estudo. Em seguida, solicitará a criança que desenhem 4 círculos, no primeiro círculo desenhe 10 bolas, no segundo círculo desenhe 10 estrelas, no
terceiro círculo desenhe 10 corações e no quarto círculo 2 flores. Ao final, realizar a contagem oral para relacionar os objetos desenhados ao numeral em estudo.

q Conteúdo novo: Leve/ Pesado
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre a unidade de medida leve e pesado. Explicando que os objetos possuem diferentes pesos. Em seguida, um membro da
família irá escolher alguns objetos em casa (bola, papel, estojo etc) para que a criança identifique se aquele objeto é leve ou pesado.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 22, 23 e 24.

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu pág.: 107.
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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 Aprendizagem Socioemocional: Controlando o medo.
K Assista à videoaula “Controlando o medo”, gravada pela professora Débora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Roda de conversa: Após assistir ao vídeo, a família conversará sobre o sentimento medo, que é um sentimento desagradável, muitas vezes não é fácil lidar, é importante saber
distinguir os perigos reais dos imaginários, quando se sentir assim, é preciso se esforçar para conversar com alguém que confiamos que nos abrace e nos dê carinho. É importante que a
criança entenda que esse sentimento passa e que precisa procurar uma melhor maneira de vencer o medo.
Material: Livro Programa Semente pág.: 13

q Conteúdo novo: Consoante G/g (Formação de Palavras).
Orientação: A família conversará com a criança sobre a formação de palavras através da junção da família silábica da consoante G/g, das famílias silábicas das consoantes B/,b, C/c, D/d
e F/f e as vogais, que formarão outras palavras : Ex: gado (ga + do), gago (ga+ go), fogo (fo + go), Gabi (Ga+bi).
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 74 e 75.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 60
Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 36

Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 35 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo novo: Numeral 33.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 33, e explicará que o numeral em estudo é da família do numeral 30, em que o número 3 dará a mãozinha para o
numeral 3 e formará o numeral 33 . Em seguida, pedirá a criança que conte 33 objetos como (canetinhas coloridas, lápis de cor, blocos de montar). Logo após, relacione a quantidade
do numeral utilizando os objetos encontrados.

Brincadeira: Camaleão
Com a participação da família. Um membro escolhe quem será o camaleão, que é o pegador da brincadeira. Os outros participantes são os fugitivos. O camaleão escolhe uma cor, que é 
revelada para o grupo. Essa será a cor do pique (área de descanso, onde ninguém pode ser pego). Por exemplo: se ele escolher azul, todos correm para encontrar um lugar ou um 
objeto que tenha essa cor para se salvar. O camaleão não poderá pegar aqueles que tocarem em algo azul. Se ele conseguir pegar alguém, o fugitivo vira o camaleão. E o camaleão vira 
fugitivo.



Rotina de estudos Jardim III 
Quinta-feira

04/06

q Conteúdo novo: Consoante G,g (Formação de frases)
K Assista à videoaula “Consoante G/g: Formação palavras e frases”, gravada pela professora Mary Jane disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, a família conversará com a criança sobre formação de frases da consoante G/g e pedirá que a criança faça a leitura de frases, no Livro Minhas
Primeiras Leituras, página 35. Após a leitura, um membro da família irá pedir que a criança escolha duas palavras da letra G/g, e forme frases com as palavras escolhidas. Sempre
lembrando a criança de iniciar as frases com letra maiúscula e colocar o ponto final ao terminar a frase.
Material: Livro de Português Viver Valores pág.: 76.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 35 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo: Animais de estimação.
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre os animais de estimação. E explicará que existem diversas espécies de animais ex: (cachorro, peixe, aves). Em seguida, irá
falar quais os cuidados que devemos ter com esses animais. Logo após a criança deverá socializar dizendo se possui algum desses animais de estimação e qual seria? Se a criança não
possuir nenhum desses animais, pergunte qual animal gostaria de ter?

q Conteúdo novo: Numeral 34.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 34 em destaque, e explicará que o numeral em estudo é da família do numeral 30, onde o número 3 dará a mãozinha
para o numeral 4 e formará o numeral 34. A seguir, realize com a criança a contagem oral de 0 a 34.
Material: Livro Matemática Viver Valores pág.: 148.

K Assista à videoaula  de Educação Física “Pescando com as cores”,  gravada pela professora Bianca, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
z Agora é sua vez! Repita os movimentos e atividades que a professora propôs na videoaula.

Brincadeira: Adivinhe se puder
Escolha um participante da família para separar vários objetos diferentes e coloque-os em um saco para que a criança não os veja. Peça a ela que fique de olhos fechados (pode vendá-
la se preferir) e entregue um objeto para que a criança descreva o que perceber: tamanho, formato ou mesmo adivinhe o objeto. Ganha quem acertar mais vezes o nome do objeto.
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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.

K Assista à videoaula “Numerais de 0 a 35”, gravada pela professora Karla Sinara, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

q Conteúdo novo: Numeral 35.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 35 onde o numeral 3 dará a mãozinha para o 5 e formará a família do numeral 35. Em seguida, peça que a criança
desenhe em uma folha de papel 35 bolinhas. É importante sempre realizar a contagem oral do numeral 0 ao número 35.

q Conteúdo novo: Consoante G/g (Revisão de formação de palavras e frases)
Orientação: A família conversará com a criança sobre a família silábica da letra (G/g). Um membro da família irá pegar o Livro Minhas Primeiras Leituras e pedirá que a criança leia as
palavras da 1⁰ e 2⁰ coluna da letra (G/g), em voz alta. Em seguida, peça a criança que escolha e escreva em uma folha de papel três palavras da coluna que a criança leu e forme uma
frase e identifique circulando a letra em estudo.
Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 61

Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 37.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 35 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo novo: Meio Ambiente
Orientação: A família irá conversar com a criança sobre o meio ambiente, e explicará a importância de se preservar o planeta e como devemos cuidar dos rios, florestas e mares e ter
cuidado para não poluir o meio ambiente. A seguir, pergunte para a criança o que podemos fazer para contribuir com a preservação do nosso planeta?
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade págs.: 114, 115 e 116.

K Assista à videoaula  de Inglês  “Animals”,  gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs.  11 e 12 do Livro de Inglês.

Brincadeira: Correndo atrás do rabo.
Divida a sua família em dois grupos, os integrantes de um dos grupos irão pendurar um pedaço de fita na parte de trás das calças ou bermuda, eles serão os fugitivos e correm tentando
impedir que o outro grupo time adversário peguem suas fitas, quando todos os rabos forem arrancados, as equipes trocam os papéis, quem era o pegador agora será o fugitivo.


