
Rotina de estudos Jardim III 
Segunda-feira

15/06

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 J/j (apresentação e grafia)
K Assista à videoaula “Consoante J/j: 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. Em seguida, o responsável fará o movimento da letra J/j usando seu dedo
indicador no ar e pedirá que a criança repita o movimento da letra estudada. Logo após, peça para que a criança escreva a letra J/j maiúscula e minúscula em uma folha de papel
realizando os movimentos corretos da consoante.
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 85 e 86

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 65

q Conteúdo novo: Numeral 39.
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 39 em destaque e explicará que o numeral em estudo é da família do número 3 que logo, dará a mãozinha para o
numeral 9 e formará o numeral 39. A seguir, realize junto com a criança a contagem oral dos numerais de 0 a 39.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153.

Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu págs.: 111 e 112

q Conteúdo: Preferência Profissional
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre a sua preferencia profissional e falará que existem vários tipos de profissões e explicará que o grande objetivo de frequentar
a escola é de que possamos acumular conhecimentos que nos sejam uteis até passarmos por uma universidade, adquirindo uma profissão quando ficamos adultos. Ex: médico, professor,
dentista, advogado, engenheiro, cozinheiro, psicólogo e etc. Explique que todas as profissões são importantes e peça para a criança socializar falando qual profissão deseja seguir quando
crescer?
Material: Livro Natureza e Sociedade pág.: 113.

Brincadeira: Elefantinho colorido
Cada vez que você disser elefantinho colorido, os participantes da brincadeira devem perguntar: de que cor? Quando você responder a cor de sua preferência, todos os participantes
devem segurar ou encostar em algo que seja que seja da cor escolhida. Aqueles que não encontrarem ou não conseguirem chegar até a cor devem sentar-se em uma cadeira aguardando
a próxima rodada.
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Terça-feira
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q Conteúdo novo: J/j (Formação da Família Silábica)
K Assista à videoaula “Consoante J/j: Família Silábica”, gravada pela professora Dayanne , disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, um membro da família irá conversar com a criança que para reconhecer o som da família silábica da consoante J/j, ela precisará primeiramente
identificar a letra J/j em estudo e explicará que assim como nós temos a nossa família a letra J/j também possui a sua família que são as vogais. Que fazendo a junção da letra J/j com as
vogais formará a família silábica da consoante J/j. O responsável deverá escrever em uma folha de papel várias palavras com a família da consoante J/j e pedirá para que a criança
identifique falando a família da letra estudada.
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 87 e 88

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 66.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 39 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 40
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 40 e explicará que quando chegamos ao número 39 encerramos a família do 3 e começamos outra família,
formamos a família do numeral 4 que dará a mãozinha para o zero e formará o numeral 40. Em seguida peça a criança que desenhe em uma folha de papel 40 bolinhas, é importante
sempre realizar a contagem oral do numeral 0 ao número 40.
Material: Livro de Matemática Viver Valores pág.: 167.

q Conteúdo novo: Mole/Duro
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre as sensações mole e duro ligadas ao órgão do sentido tato e explicará que mole é algo que se achata, arrebenta ou pode ser
macio como uma almofada, pão de queijo e outros. Duro é algo que não se amassa, não se achata como uma pedra, cadeira, lápis e outros. Um adulto pedirá que a criança olhe ao seu
redor e diga alguns objetos moles e duros que existem nos cômodos de sua casa.
Material: Livro de Matemática Viver Valores pág.: 57

q Conteúdo novo: Perto/Longe
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre noções de posição, mais especificadamente as posições de perto e longe. E falará para a criança que dizemos que algo está
perto quando ele está próximo do ponto de referência solicitado e dizemos que algo está longe quando algo está distante de nós. Após a conversa, o responsável pedirá que a criança fale
ou mostre algo que está perto e longe.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 64,65 e 67.
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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:
K Assista à videoaula ‘Perseverança”, 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 perseverança significa manter os esforços para realizar um objetivo, independente de
qualquer desapontamento ou obstáculo que possa surgir ao longo do caminho. É importante falar que quando uma pessoa tem perseverança, ela continua tentando até conseguir, ela
não desiste e não se importa se a tarefa pode ser difícil. Enfatize a perseverança com a criança:
- Nos estudos.
- Brincando, perdendo e ganhando.
- Com a realização de um esporte.
Para finalizar, pergunte a criança em quais momentos ela sentiu dificuldades para realizar algo e não desistiu e alcançou seu objetivo?
Material: Livro Programa Semente pág.: 15.

q Conteúdo novo: Consoante J/j (Formação de Palavras).
Orientação: A família conversará com a criança sobre a família silábica da consoante J/j e falará que ao juntarmos essas famílias silábicas conseguimos formar palavras. Com o auxílio do
livro minhas primeiras leituras, abra na página 39 e inicie a leituras da família silábica da consoante em estudo e em seguida realize a leitura de palavras da 1ª coluna. Logo após, peça a
criança para escrever em uma folha de papel as palavras que realizou a leitura do livro.
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 89 e 90

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 67
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 39 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo novo: Numeral 41.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 41 e explicará que o numeral pertence a família do numeral 4 , que deu a mãozinha para o numeral 1 formando o
número 41. Em seguida, faça a contagem do numerais com a criança usando seus dedinhos, até chegar ao número estudado 41.

Brincadeira: Duro ou mole
Um adulto escolhe quem será o pegador através de um sorteio. Quando a brincadeira começar, os participantes irão fugir do pegador. Quando essa criança pegar alguém, ela deve
gritar “duro” e o participante ficará congelado e só poderá voltar a correr se alguém que estiver livre tocá-lo e gritar “mole”, quando todos estiverem congelados, outra participante será
o pegador e a brincadeira recomeça.
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q Conteúdo novo: Consoante J/j (Formação de frases).
K Assista à videoaula ‘’Consoante J/j: frases” , gravada pela professora Karla Sinara, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: A família conversará com a criança sobre como podemos formar palavras e frases com a consoante J/j. Em seguida, um membro da família irá escrever três palavras em uma folha de papel
com a consoante em estudo (jaca, jujuba, caju) e solicitará a criança que forme frases com essas palavras.
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 91 e 92.

Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 40.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 39 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo novo: Numeral 42.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 42, explicando que o numeral em estudo pertence a família do numeral 40. Em seguida realizará a contagem da sequência numérica de
0 a 42 juntamente com a criança.

q Conteúdo novo: Linhas Vertical/Horizontal/ Inclinada
Orientação: A família irá conversar com a criança sobre as linhas e explicará que existem linhas horizontais, que é uma linha reta que tem sua direção paralela ao horizonte ou seja, uma linha deitada
igual a linha do caderno. Vertical é uma linha reta em pé e linha inclinada é quando a linha está praticamente como se fosse cair e nos lembra uma pirâmide. Em seguida, peça que a criança desenhe em
uma folha de papel várias linhas horizontais, verticais e linhas inclinadas.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 102, 138 e 139.

q Conteúdo novo: Natureza
Orientação: A família conversará com a criança sobre a Natureza, explicando a importância de cuidarmos e preservarmos o que a natureza nos proporciona, como as florestas, os animais, os rios e
mares. Em seguida, falará a criança alguns exemplos de como podemos fazer o bem a natureza, mantendo os rios limpos sem lixos, plantando mudas de árvores ou cuidando dos animais .
Material: Livro Natureza e Sociedade págs.: 46,47.

Brincadeira:Mímica dos animais
Com a participação da família, divida os participantes da brincadeira em dois grupos. Cada membro dos grupos irá fazer uma mímica correspondente a um animal, ganha a brincadeira o grupo que
conseguir acertar o maior número de animais.

K Assista à videoaula de Capoeira “Pilares da ginga”, gravada pelo professor  Leonardo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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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: Numeral 43
K Assista à videoaula ‘’Numerais de 0 a 43” , 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 o numeral apresentado, explicar que o número vem em sequência, após o numeral 43 que já viu anteriormente, pedirá que
a criança escreva numa folha de papel a sequência de 0 até 43, fazendo a contagem oral para uma melhor fixação.

q Conteúdo novo: Consoante J/j: Revisão de palavras e frases.
Orientação: A família conversará com a criança que as frases se iniciam com a letra maiúscula. Em seguida, utilizando vogais e as palavras das consoantes B/b, C/c, D/d, F/f, G/g, J/j (Juca, cajuada, joia,
João, feijoada) irão construir frases. Ex: Juca bebe cajuada. / A feijoada e boa. Nesse momento é importante que a criança perceba que as frases possuem uma informação.
Material: Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 41.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 39 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo: Festa Junina
Roda de Conversa: A família conversará com a criança a respeito da festa junina e explicando a sua importância na cultura brasileira, que são misturas de ritmos e danças populares. As festas juninas
estão entre os mais prestigiados festejos públicos tradicionais do Brasil. Elas são comemoradas nos meses de junho e julho e formaram-se nas tradições populares rurais e caipira do interior do
Nordeste. Por serem festas de caráter rural, as comidas típicas feitas a base de alimentos cultivados nas regiões do interior também são elementos importantes como: bolo de aipim, pé de moleque,
canjica, bolo de milho, pamonha, amendoim, milho verde entre outros.

q Conteúdo Novo: Em pé/ Sentado/ Deitado
Orientação: A família conversará com a criança sobre o assunto deitado, sentado e em pe. Em seguida, pegara alguns objetos como (bonecas, bonecos e etc) e mostrar os conceitos colocando o
boneco ou a boneca sentada, deitada e em pe.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 110 e 111.

q Conteúdo novo: Seres Vivos
Orientação: A família conversará com a criança sobre os seres vivos, primeiramente dirá que nos somos seres vivos, pois nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir e morrer assim como as plantas
e os animais.
Material: Livro Natureza e Sociedade págs.: 48, 49 e 50.

K Assista à videoaula de Espanhol “Animales terrestres”, gravada pela professora  Eliete, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos na pág. 20 do Livro de Espanhol.


