
Rotina de estudos Jardim III 
Segunda-feira

08/06

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: Consoante H/h (apresentação e grafia)
K Assista à videoaula “Consoante H/h: Apresentação e grafia”, gravada pela professora Vanessa ,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, peça para que a criança escreva a consoante H/h maiúscula e
minúscula em uma folha de papel.
Material: Livro de Português Viver Valores, págs.: 77, 78 e 79.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu, pág.: 62
Livro Minhas Primeiras Leituras, pág.: 38

q Conteúdo novo: Numeral 36.
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 36 e explicar que o numeral faz parte da família do numeral 36, onde o número 3 deu a mão para o numeral 6 e
formou o numeral 36. 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: Igual / Diferente
Orientação: A família irá conversar com a criança que alguns objetos, elementos, imagens ou figuras podem ser classificados de acordo com suas semelhanças, ou diferenças, ou seja,
podem ser iguais ou diferentes. Após isso, providencie caixas de sapato com tampas ou outros objetos, misture as tampas entre as caixas de forma que fiquem diferentes, solicite a
criança que as organize conforme as cores iguais.
Material: Livro de Matemática Viver Valores, pág.: 25.

Brincadeira: Pé na bola
Com a participação da família, um membro é escolhido para esconder o rosto e contar, enquanto os outros se escondem. Uma bola é colocada em um lugar central. Quando acaba de
contar, o pegador sai à procura dos demais. Quando achar alguém, corre até a bola e grita "um, dois, três" e o nome do participante encontrado. Quem é encontrado fica fora da
brincadeira, até que outro participante chute a bola antes de ser visto pelo pegador. Ele deve gritar: "Um, dois, três. Pé na bola. Salvo todos os participantes". Se o pegador encontrar
todos antes de alguém chutar a bola, o primeiro a ser encontrado vira o novo pegador.



Rotina de estudos Jardim III 
Terça-feira

09/06

q Conteúdo novo: H/h (Formação da Família Silábica)
K Assista à videoaula “Consoante H/h: Família Silábica”, gravada pela professora Betiza , 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 H/h irá dar as mãos para as vogais e
assim formará a família silábica, lembrando que a família da consoante H/h não possui som, pois quando ela está ao lado de uma vogal, ela empresta o seu som. Em seguida, solicitará a
criança que escreva em uma folha de papel a família silábica da consoante “H/h” maiúscula (Ha, He, Hi, Ho, Hu) e minúscula (ha, he, hi, ho, hu). Ao final, a criança realizará a leitura da
família silábica escrita.
Material: Livro de Português Viver Valores, pág.: 80 e 81

Livro de Português Coletânea Lato Sensu, pág.: 63.

q Conteúdo: Cuidados com as escovas de dente.
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre a importância de se fazer a higienização das escovas diariamente, limpando e lavando para evitar acúmulo de resíduos que
fazem mal a saúde, podem causar cáries nos dentes e sempre deixar as escovas dentro de depósitos para conservação das mesmas.

q Conteúdo novo: Numeral 37
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 37 para
melhor compreensão do numeral em estudo. Em seguida, solicitará a criança que desenhem 37 elementos (desenhos variados a critério de cada criança) . Ao final , realizar a contagem
oral para relacionar os objetos desenhados ao numeral em estudo.

q Conteúdo novo: Atrás de / À (na) frente de
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre os conceitos de atrás de / á (na) frente de. Explicando que os objetos ou pessoas podem estar diferentes posições
dependendo do local que esteja. Em seguida, um membro da família pedirá para criança fique de pé em lugar escolhido por ele e perguntará o que ele vê a sua frente?
Material: Livro de Matemática Viver Valores, págs.: 105, 106 e 107.

Brincadeira: Gato e rato
Com a participação da família, escolhe um membro para ser o gato e a outra para ser o rato. Os demais participantes formam uma roda na qual duas crianças devem ficar de costas (uma é
a porta, e a outra é o relógio). O rato fica do lado de dentro da roda, e o gato, do lado de fora. Todos devem perguntar: "Que horas são?” O relógio diz as horas, e a roda gira contando em
voz alta o número escolhido. Quando a contagem terminar, todos da roda levantam os braços, e o rato começa a fugir do gato, entrando e saindo da roda por baixo dos braços. Se o rato
for pego, ele sairá da brincadeira e outras crianças devem ser escolhidas para serem gato e rato.



Rotina de estudos Jardim III 
Quarta-feira

10/06

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

q Aprendizagem Socioemocional: Concentração
K Assista à videoaula “Concentração”, 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 sobre a concentração, que para se desenvolver algumas tarefas e atividades, precisa ter foco, atenção e
concentração, trazendo resultados positivos, e quando se realiza essas atividades de forma agitada, às vezes não pode dar certo.
Material: Livro Programa Semente pág.: 14

q Conteúdo novo: Consoante H/h (Palavras).
K Assista à videoaula ‘’Consoante H/h: Palavras”, gravada pela professora Ivanilda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: A família conversará com a criança sobre as palavras da consoante H/h, no qual a letra em estudo, acompanhada das vogais, não possui som, ficando com o som das vogais,
desta forma, é importante observar a escrita de palavras que começam com consoante H/h para não se confundir como: homem, harpa, herói, hiena, humano, Hugo entre outras.
Material: Livro de Português Viver Valores, págs.: 82, 83 e 84.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu, pág.: 64

q Conteúdo: A chuva.
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre a importância da chuva, pois, ela fundamental para a vida no planeta e traz benefícios diretos a todos os seres vivos e ao
meio ambiente, por ser fonte de água. A chuva ameniza o calor, além de regar o solo, as plantas e árvores que são fundamentais à sua sobrevivência.

q Conteúdo novo: Numeral 38.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 38, e explicará que o numeral em estudo é da família do numeral 30, em que o número 3 dará a mãozinha para o
numeral 8 e formará o numeral 38. Em seguida, pedirá a criança que conte 38 objetos como (canetinhas coloridas, lápis de cor, blocos de montar). Logo após, relacione a quantidade do
numeral utilizando os objetos encontrados.

K Assista a videoaula de Música, gravada pela professora Glenda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.


