
Rotina de estudos Jardim III 
Segunda-feira

13/07

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 N/n (Apresentação e grafia)

K Assista à videoaula “Consoante N/n: Apresentação e grafia”, gravada pela professora Jéssica, 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. Logo após, a criança com ajuda do responsável
fará a escrita da letra (N, n) maiúscula e minúscula em uma folha de papel, para melhor fixação do movimento correto da letra em estudo.

Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 119 e 120.
Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 74.

q Conteúdo novo: Numeral 54.
Orientação: A família irá conversar com a criança sobre o numeral 54 em destaque e explicará que o numeral em estudo é da família do número 5 que logo,
dará a mãozinha para o numeral 4 e formará o numeral 54. A seguir, realize com a criança a contagem oral dos numerais de 0 a 54.

Material: Livro de Matemática Viver Valores pág.: 194.

Brincadeira: Mímica
Com a participação da família, divida os participantes em dois times. Um participante deve se dirigir ao grupo adversário, que irá falar alguma palavra. O
participante que ouviu a palavra deve representar apenas com gestos, e o seu time deve adivinhar. O time que acertar mais, ganha.



Rotina de estudos Jardim III 
Terça-feira
14/07

q Conteúdo novo: Consoante N/n (Formação da Família Silábica)

K Assista à videoaula “Consoante N/n: Formação da Família Silábica”, gravada pela professora Vanessa, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Orientação: Após assistir ao vídeo, um membro da família irá explicar para criança que a consoante em destaque possui uma família silábica. Em seguida, escreverá a família silábica da

consoante em estudo, mostrando que a consoante N/n irá dar as mãozinhas para as vogais e formará a sua família silábica. Ao final, a criança irá identificar e ler a família silábica em

estudo.

Material: Livro de Português Viver Valores pág. 121.

Livro Minhas Primeiras Leituras pág: 51.

Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág. 50 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 55

Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 55 e explicará que o numeral em estudo é da família do número 5 que logo, dará a mãozinha para o numeral 5

novamente e formará o numeral 55. Em seguida peça que a criança desenhe em uma folha de papel 55 palitinhos e realize junto com a criança a contagem oral dos palitinhos desenhados.

q Conteúdo novo: Dias da Semana

Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre os dias da semana, explicando que a nossa semana é formada por apenas sete dias. A semana inicia no domingo e encerra no

sábado. Em seguida, o responsável falará e escreverá em pedaços de papel o nome de todos os dias da semana na ordem correta. Logo após, o responsável irá misturar os pedaços de

papel com os nomes dos dias da semana e pedirá a criança que organize os dias da semana, do primeiro ao último da semana.

Material: Livro de Matemática Viver Valores págs. 203, 204,205,206 e 207.

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs. 99, 101 e 103.

q Conteúdo: Somos Diferentes.

Roda de Conversa: A família conversará com a criança explicando que todos nós somos diferentes, pois cada ser humano é único e as pessoas precisam ser valorizadas e respeitadas

exatamente como são. Todos possuem características (a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele) que nos fazem especiais e muitas vezes parecidos com os nossos familiares. Portanto,

é muito importante aprendermos que somos diferentes, porém devemos amar e respeitar a todos.



Rotina de estudos Jardim III 
Quarta-feira

15/07

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

q Aprendizagem Socioemocional:

K Assista à videoaula “Somos diferentes”, 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 e explicará que mesmo de cada ser humano possua características diferentes e

os tornem únicos, todos devem ser tratados com carinho e respeito. Pois, as diferenças fazem o nosso mundo muito mais divertido e colorido.

Material: Livro Programa Semente pág.: 19.

q Conteúdo novo: Consoante N/n (Formação de palavras).

Orientação: A família conversará com a criança sobre a formação de palavras através da junção da família silábica da consoante (N, n) e as demais famílias

silábicas já estudadas (B, b/ C, c/ D, d/ F, f/ G, g/ J, j/L, l/ M, m) e as vogais, que formarão várias palavras. Ex.: banana (ba+na+na), canudo (ca+nu+do), Nina

(Ni+na), boneca (bo+ne+ca).

Material: Livro de Português Viver Valores pág.: 122.

Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 50 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 56.

Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 56 e explicará que o numeral em estudo é da família do número 5 que logo, dará a mãozinha

para o numeral 6 e formará o numeral 56. A seguir, realize com a criança a contagem oral dos numerais de 0 a 56.

Brincadeira: Corre-corre

Com a participação da família todos devem sentar chão como em uma roda e um participante fica de pé, com um objeto na mão. Enquanto todos cantam

uma música, o participante dá voltas por trás dos que estão sentados. No fim da música, ele coloca o objeto atrás de alguém, que deve sair correndo atrás do

primeiro. Ou o pegador pega o fugitivo, ou o fugitivo se senta no lugar dele, o que vai transformar o pegador no próximo a dar voltas com o objeto.



Rotina de estudos Jardim III 
Quinta-feira

16/07

q Conteúdo novo: Consoante N/n (Formação de palavras e frases).

K Assista à videoaula “Consoante N/n: formação de palavras e frases”, gravada pela professora Mary Jane, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Orientação: A família conversará com a criança sobre a formação de palavras identificando a consoante N/n e destacando a sílaba inicial da letra em estudo. A seguir, um adulto pegará

uma folha de papel e o Livro Minhas Primeiras Leituras e pedirá que a criança escolha uma palavra do seu livro com a letra N/n, em seguida crie uma frase com a palavra escolhida.

Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 123 e 124.

Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 50 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 57.

Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 57 e explicará que o numeral em estudo é da família do número 5 que logo, dará a mãozinha para o numeral 7 e

formará o numeral 57. A seguir, peça a criança que faça a contagem dos numerais usando seus dedinhos e falando em voz alta os numerais até o 57.

q Conteúdo novo: Bairro.

Orientação: A família conversará com a criança sobre o bairro, que é classificado pelas pessoas que os habitam ou pelos elementos que os compõem. No qual está associada ao

processo de formação do local e as pessoas que nele vivem e formam uma comunidade chamada bairro.

Material: Livro Natureza e Sociedade págs.: 98, 99 e 100.

q Conteúdo: Gentilezas diárias.

Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre a importância de praticar gentilezas diárias em qualquer lugar. As ações de ouvir, receber, doar, agradecer, pedir e

cumprimentar estão ligadas a prática da gentileza em relação ao nosso próximo. Em seguida, solicite que a criança fale qual gentileza ela já fez hoje? Qual gesto de gentileza você faz

quando ganha algo?



Rotina de estudos Jardim III 
Sexta-feira
17/07

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: Numeral 58.

K Assista à videoaula “Consoante N/n: formação de palavras e frases”, gravada pela professora Mary Jane, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 58 e explicará que o numeral em estudo é da família do número 5 que logo, dará a mãozinha para o numeral 8 e

formará o numeral 58. A seguir, realize junto com a criança a contagem oral dos numerais 0 ao 58.

q Conteúdo novo: Consoante N/n: Revisão de formação de palavras e frases).

Orientação: A família conversará com a criança sobre a formação de palavras e frases da letra N/n. O responsável irá pegar o Livro Minhas Primeiras Leituras e pedirá a criança que leia

as palavras da 1.ª e 2.ª coluna da letra N/n, em voz alta. Em seguida, peça a criança que escolha e escreva em uma folha de papel três palavras que a mesma leu e forme frases e

identifique circulando a letra em estudo.

Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu págs.: 75 e 76.

Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 50 para reforçar o conteúdo.

Brincadeira: Bola Fujona

O número de participantes pode ser a partir de dois. Trace uma linha de partida e uma de chegada. Você pode usar a fita ou algum objeto para isso. Cada jogador precisará de uma bola

de papel amassada e um objeto que seja possível abanar a bola (um livro fino ou uma tampa vasilha de plástico grande). Ao sinal de alguém, os participantes colocam a bola no chão,

em cima da linha de partida e abanam com força a sua bola. Quem chegar com a bola na linha de chegada primeiro, é o vencedor.

K Assista à videoaula de Inglês “Means of Transportation”, gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 20, 21 e 22.


