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q Conteúdo novo: Consoante B, b (Formação de Frases)
K Assista à videoaula “Consoante B, b: Formação de 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 que as frases se iniciam com a letra maiúscula. Em seguida, utilizando somente vogais e palavras da consoante B,
b (boi, babá, boa, bebê, Bia) irão construir frases. Ex: A babá é boa. / O bebê baba. Nesse primeiro momento é importante que a criança perceba que as frases possuem uma
informação.
Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág. 44.

Apostila (1.ª Etapa Letiva) 26.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág. 23 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 13
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral apresentado, explicar que o número vem em sequência, após o numeral 12 que já viu anteriormente, pedirá que a
criança escreva numa folha de papel a sequência de 0 até 13, fazendo a contagem oral para uma melhor fixação.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 68 e 69.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 83 e 84.

q Conteúdo: Dia do Trabalho
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre a importância da data em homenagem aos trabalhadores, que anos atrás trabalhavam muito e recebiam pouco ou nem
recebiam salários, e que com muito esforço conseguiram melhores condições de trabalho. Atualmente existem muitas profissões como: dentista, médico, professor, bombeiro,
advogado entre outros. Pergunte a criança se sabem o que cada profissional faz? Se sabem a profissão dos avós, tios ou outras pessoas da família?
Material: Livro Natureza e Sociedade págs. 108, 109, 110 e 111.
Brincadeira: Brincando com o lençol
Materiais necessários: Um lençol (pode ser uma toalha) e bolas amassadas de papel.
Com a ajuda de um membro da família, cada um pegará nas pontas do lençol, segurando com as duas mãos. O lençol precisa ficar esticado. Joguem bolas amassadas de papel em cima
do lençol e não podem deixar a bolas caírem no chão.

K Assista à videoaula de Educação Física “Circuito com obstáculos”, 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.
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q Aprendizagem Socioemocional: As emoções e a escola
K Assista à videoaula ‘’As emoções e a escola”, gravada pela professora Débora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Roda de conversa: Após assistir ao vídeo a família conversará com a criança que na escola podemos brincar, conviver com outras coleguinhas, professores, e que às vezes
compartilhamos emoções agradáveis ou desagradáveis, mas que precisamos respeitar, ser gentis, ouvir o outro, atitudes importantes ao ambiente escolar. Explique,
também, que agora as emoções e atividades estão sendo compartilhadas em ambiente virtual, mas que em breve a criança voltará para a escola.
Material: Livro Programa Semente págs. 05, 06 e 07.

q Conteúdo novo: Consoante B, b (Formação de Frases)
Orientação :Um membro da família irá escrever em uma folha de papel palavras simples com a consoante B, b. Ex: boi, bebê, babá, baú, Bia, Bibi, babão, boia. Em seguida a criança
irá escolher uma palavra e fazer a leitura em voz alta. Ao término da leitura a criança irá fazer escolher uma palavra e irá construir uma frase. (Bia é a babá)
Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág. 45.

Livro Minhas Primeiras Leituras pág. 25.

Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág 23 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 14
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral em estudo, e pedirá que a criança faça o movimento do numeral 14 usando seu dedo indicador, é importante fazer
a contagem com os numerais de 0 a 14 para reconhecer a sequência numérica.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 70 e 71.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 85 e 86.

q Conteúdo novo: Em cima/ Embaixo / Ao lado
Roda de Conversa: A família irá conversar com a criança e exemplificará as noções de grandeza em “cima” “embaixo” e ao lado. Em seguida, um membro da família pedirá que a
criança olhe ao seu redor e pergunte qual objeto esta em cima da mesa? Qual está embaixo da cadeira? E qual objeto está ao seu lado?
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs. 108 e 109

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu pág. 07
Brincadeira: Jogo da memória.
Essa é uma brincadeira para quem conhece bem a sua casa. Um membro da família escolhe um objeto da casa e a criança que está vendada tem que descobrir que objeto é esse.
Se houver muitos participantes, seria dividido em equipes e ver qual é o time melhor em memórias visuais.
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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 novo: Consoante B, b (revisão de formação de palavras e frases)
K Assista à videoaula “Consoante B, b: Revisão de formação de frases”, gravada pela professora Betiza, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo a família conversará com a criança sobre a família silábica do B, b (ba, be, bi, bo, bu, bão). Em seguida, pedirá que a criança escreva em pedaços de
papel a família silábica e depois as vogais separadas formando placas. Logo após, a família irá pedir que a criança leia as vogais e depois a família silábica. A família lembrará algumas
palavras como (baú, bebê, Bia, boi, bua). Com as placas feitas pela criança pedirá que ela forme algumas palavras. Em seguida, a criança deverá escolher uma palavra e forma uma
frase. A família deverá registrar em uma folha de papel oficio exemplo (Bia e o bebê ∕ O boi baba) mais sempre na letra cursiva.
Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág. 46
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág. 23 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 15
Orientação: Com a ajuda das pessoas de sua família, a criança escreverá o numeral 15 para visualização. Em seguida, pedirá a criança que conte 15 objetos como (canetinhas
coloridas, lápis de cor, blocos de montar). Logo após, relacione a quantidade do numeral utilizando os objetos encontrados.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 72 e 73.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 87 e 88.

q Conteúdo revisão: Dúzia
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs. 189 e 190

K Assista à videoaula de Inglês “Numbers (Revisão de 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 os números que a professora ensinou no vídeo.

Brincadeira: Morto/ vivo
Com a participação da família, a criança primeiro irá disputar entre pedra, papel e tesou para quem irá começar a brincadeira. E ele quem vai dar as instruções que devemos ser
obedecidas pelos outros jogadores. Quando o líder disser: “morto”, todos ficarão agachados. Quando o líder disse: “vivo”, todos dão um pulinho e ficarão de pe. Quem não cumprir as
ordens e eliminado, ate sobrar um só participante, que será o vencedor e o próximo líder.
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q Conteúdo revisão: Dezena
K Assista à videoaula “Dezena”, gravada pela professora Vanessa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs. 68, 69, 70 e 71.

Apostila (1.ª Etapa Letiva) 55

q Conteúdo novo: Consoante C, c (apresentação e grafia)
Orientação: Um membro da família irá conversar com a criança sobre a grafia da consoante em estudo. Em seguida, um adulto fará o movimento da letra C/c, flutuando e usando o
seu dedo indicador pedirá que a criança repita o mesmo movimento da letra Cc. A seguir, peça para que a criança escreva a consoante C, c maiúscula e minúscula em uma folha de
papel.
Material: Livro de Português Viver Valores págs. 53 e 54.

q Conteúdo novo: Numeral 16
Orientação: Um membro da família irá conversar com a criança sobre o numeral em estudo 16. Em seguida com a ajuda de um adulto pedirá que a criança faça a contagem dos
numerais usando seus dedinhos de 0 a 16. A seguir peça que a criança ande pelos cômodos de sua casa e faça a contagem de 16 objetos.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 74 e 75.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 118 e 119.

q Conteúdo novo: Noções de direção e sentido
Orientação: A família conversará com a criança sobre as noções de direção e sentido. Frente, lado e atrás, em seguida pedirá que a criança fique de pé e olhe ao seu redor e
identifique os objetos que estão atrás da criança, a sua frente e ao seu lado.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu pág. 09.

Brincadeira: Desenho Maluco.
Cada participante recebe uma folha em branco. O primeiro passo é desenhar uma cabeça no alto da folha. Depois dobram-se os papeis e as folhas são trocadas entre os
participantes. Em seguida, cada participante continua o desenho na folha que recebeu. Novamente as folhas serão trocadas e assim cada participante desenha uma parte da cabeça
aos pés. No final, abra os papeis e veja os desenhos que se formaram.
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q Conteúdo novo: Numeral 17
K Assista à videoaula “Numerais de 0 a 17”, gravada pela professora Vanessa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo a família explicará para a criança a formação do numeral 17, depois solicitará a criança que faça o movimento do numeral 1 depois o 7 em uma
folha de papel. Em seguida com ajuda de seus familiares pegará alguns objetos e irá separar até formar a quantidade do numeral em estudo para relacionar a quantidade de
objetos ao numeral 17 escrita na folha de papel.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 76 e 77.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 120 e 121.

q Conteúdo novo: Consoante C, c (família silábica)
Orientação: A família conversará com a criança sobre a família silábica da consoante (C, c), explicando que a consoante em estudo tem a família silábica maiúscula (Ca, Co, Cu) e
minúscula (ca, co, cu, cão). Em seguida, fará a leitura oral das famílias silábicas com a criança.
Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu págs. 47 e 48.

Apostila (1.ª Etapa Letiva) 28.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág. 26 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo revisão: Dezena
Material: Apostila (1.ª Etapa Letiva) 53 e 54

q Conteúdo: Dia das Mães
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)?

Confecção da lembrança: Com o auxílio de um membro da família, peça que abram as tintas, e com o pincel de pelo ou usar o seu dedo, a criança, utilizando as cores disponíveis,
deverá fazer uma pintura na tela bem lindo para a sua mãe, trabalhando suas habilidades e criatividade, após a pintura, espere um pouco até a tinta secar e entregue a tela à sua
mãe ou alguém da sua família que você goste muito nesse dia especial.


