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q Conteúdo novo: Consoante D/d (Família Silábica)
K Assista à videoaula “Consoante D/d: Família Silábica”, gravada pela professora Ivanilda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Após assistir ao vídeo, a família irá conversar com a criança sobre a formação da família silábica da letra D/d, na qual a consoante irá se juntar com as vogais e formará a
família silábica minúscula: da, de, di, do, du, dão e a maiúscula: Da, De, Di, Do e Du. Em seguida. pedirá à criança que as escrevam em uma folha de papel.
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 58 e 59.

Apostila, pág. 33. (1.ª etapa letiva)
Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 30.

Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras, pág. 29 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 21.
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 21 e explicará que o numeral possui a família do número 2, que deu a mão para o numeral 1 e formou o número
21. Em seguida, faça a contagem dos numerais com a criança usando seus dedinhos, até chegar ao número estudado.

q Conteúdo novo: Cinco sentidos: Olfato.
Orientação: A família irá conversar com a criança que o órgão responsável pelo olfato é o nariz, que possui função de sentir o cheiro ou odor das coisas, como sentir o cheiro das flores,
da comida, do perfume, alguns cheiros podem ser agradáveis ou não. Em seguida, perguntará para a criança qual o cheiro que ela mais gosta?
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade págs: 31 e 32.

Brincadeira: Se errar, dança.
Um dos membros da família irá elaborar algumas perguntas simples para os demais responderem, as perguntas poderão estar relacionadas à animais, cores e numerais. Cada um deverá
responder e se o participante acertar, recebe palmas, ganha pontos e o direito de continuar no jogo, se errar pagará uma prenda (dançar, cantar uma música, imitar um animal).

q Conteúdo novo: Family
K Assista à videoaula  de Inglês “Family”, gravada pela professora Rhadyja, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

y Responda aos exercícios propostos na pág. 08 do livro de Inglês.
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q Aprendizagem Socioemocional: Medo, tristeza e raiva.
K Assista à videoaula “Medo, tristeza e raiva”, gravada pela professora Débora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Roda de conversa: Após assistir ao vídeo, a família conversará sobre a história contada: “Coisas que fazem parte da vida”, que relata sobre 3 crianças que estudam na mesma escola e
expressam emoções diferentes: medo, tristeza e raiva, que são sentimentos que fazem parte da nossa vida e que devemos sempre conversar com alguém para compartilhar nossas
emoções e juntos encontrar uma maneira de enfrentar a situação. Em seguida, irá perguntar à criança: Qual sentimento que Beta sentiu? Jonas estava triste? Que emoção Nica estava
sentindo?
Material: Livro Programa Semente págs: 10 e 11.

q Conteúdo novo: D/d (Formação de Palavras)
Orientação: Um membro da família irá pegar o livro Minhas Primeiras Leituras e pedirá a criança que leia em voz alta a família silábica do D/d maiúscula e minúscula. Logo após, a criança
irá escolher e escrever em um papel quatro palavras que contenham a sílaba (da).
Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 60 e 61.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 53.
Apostila 34. (1.ª etapa letiva)

Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 29 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 22
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 22 e explicará novamente que o número estudado possui a família do numeral 2, que se uniu com ele mesmo e
formou o numeral 22. Logo após a criança fará a contagem dos numerais em voz alta com a ajuda de um adulto. E em seguida um membro da família irá escrever em uma folha de papel
vários números e pedirá que a criança identifique o numeral estudado.

K Assista à videoaula de Educação Física “Corpo, gestos e movimentos”, gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

x Agora é sua vez! Repita os movimentos e atividades que o professor propôs na videoaula.



Rotina de estudos Jardim III 
Quarta-feira

20/05

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 D/d (Formação de Frases)
K Assista à videoaula “Consoante D/d: Formação de frases”, gravada pela professora Mary Jane, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: Um membro da família irá escrever em uma folha de papel, palavras simples com a consoante D,d: dia, dedo, Didi, doeu, dedão, Duda. Em seguida, peça a criança que
pense e fale o nome de algum animal que comece com a consoante D/d.

Material: Livro de Português Viver Valores págs: 62 e 63.
Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág:54.

Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág 29 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo novo: Numeral 23.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 23, em estudo, e pedirá que a criança faça o numeral com a ajuda de adulto, usando seu dedo indicador. Peça para
que a criança faça o movimento no ar do numeral 23, primeiro o número 2 e depois o número 3. Em seguida, transcreva para uma folha de papel o numeral estudado. É sempre
importante realizar a contagem dos numerais.

q Conteúdo Novo: Cinco Sentidos: Gustação
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre as sensações gustativas do paladar e explicará a sua importância, que permite reconhecer os sabores, além de sentir a
textura dos alimentos ingeridos. A língua é o principal órgão desse sentido e pode diferenciar entre os gostos doces, salgados, azedos e amargos. Em seguida, um adulto irá vendar os
olhos da criança para que a mesma experimente vários tipos de alimentos, observando quantos sabores podemos descobrir através desse sentido.
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade págs: 33 e 34.

Brincadeira: Alerta.
Materiais: Bola/ meia /papel amassado.

Convide a família para escolher um local da casa para brincarem. A criança joga a bola para cima e grita o nome de um familiar. Quando este pegar a bola e gritar "alerta" os demais
têm que ficar como estátuas. Quem estiver com a bola dá cinco passos e tenta jogar a bola em alguém de leve. Se conseguir, a brincadeira recomeça.
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q Conteúdo novo: Consoante D,d (Revisão de formação de palavras e frases)
K Assista à videoaula “Consoante D/d: formação de palavras e frases”, gravada pela professora Karla Sinara, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
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 (dia, cocada,
Duda, dedo, bode) irão construir frases. Ex: Duda caiu. / A cocada de Duda é boa. Nesse momento é importante que a criança perceba que as frases possuem uma informação.
Material: Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 31.

Apostilas (1.ª etapa letiva) 35 e 36.
Realizar a leitura Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 29 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 24.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral apresentado, explicar que o número vem em sequência, após o numeral 23 que já viu anteriormente, pedirá que a
criança escreva numa folha de papel a sequência de 0 até 24, fazendo a contagem oral para uma melhor fixação.
Material: Livro de Matemática Viver Valores pág.: 128.

q Conteúdo novo: Curto/ Comprido
Orientação: Utilizando alguns objetos encontrados como (lápis de cor, giz de cera, lápis de escrever). Em seguida, os objetos deverão estar dispostos em uma mesa. Logo após, a família
solicitará que a criança identifique os objetos curtos e compridos.
Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 47,48,49 e 50.

q Conteúdo novo: Ideia de Quantidade.
Orientação: A família irá conversar com a criança e explicará que ideia de quantidade é quando contamos, ordenamos e medimos algo. Pensamos em números quando contamos as
portas de um carro, enumeramos a posição de uma pessoa na fila ou medimos o peso de uma caixa. É toda a representação de um número, seja ele escrito ou falado. A seguir, um
membro da família irá pegar 2 folhas de papéis, uma para a criança rasgar e fazer bolinhas de papel e a outra o adulto irá desenhar alguns objetos ex: bola, copo, lápis ou bonecos E
pedirá que a criança identifique a quantidade associando com as bolinhas de papel.
Material: Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu pág.: 28.

q Conteúdo: Livrinhos de histórias.
Roda de conversa: A família conversará com a criança  sobre a importância da leitura de livrinhos de histórias, pelo seu  tema, assunto, personagens, imagens. A leitura ajuda na 
ampliação do vocabulário da criança, na criatividade, na criatividade e na descoberta do mundo da imaginação. Em seguida, pergunte à criança se ela tem algum livrinho preferido?
Quem lê os livrinhos para ela? Qual personagem desses livros mais gosta? Em que momento do dia você gosta de ler os seus livrinhos?
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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 25.
K Assista à videoaula “Numerais de 0 a 25”, gravada pela professora Betiza, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral em estudo 25. Em seguida, solicitará a criança que escreva em uma folha de papel a sequência dos numerais de 0 a
25, para melhor fixação dos numerais.

q Conteúdo novo: Consoante D/d (Revisão de formação de palavras e frases)
Orientação: A família conversará com a criança sobre a família silábica da letra (D,d).Em seguida, solicitará a criança que escreva em pedaços de papel com letra cursiva a família
silábica maiúscula (Da, De, Di, Do, Du) ,minúscula(da, de, di, do, du, dão) e as vogais, para formar plaquinhas individuais. Logo após, com ajuda dos seus familiares, a criança fará a
junção de plaquinhas para formação de palavras como (dia, dedo, dado, Duda) e em seguida escolha uma palavra por vez para formar frases como (Duda deu o dado).
Material: Apostilas (1.ª etapa letiva) 37 e 38.

Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 55.

q Conteúdo: Abraço.
Roda de conversa: A família conversará com a criança sobre a importância do abraço, que é uma demonstração de amor, carinho, afeto, ou amizade que está presente em todas as
culturas. A seguir, perguntará a criança o que ela sente quando ela é abraçada ou quando abraça alguém? Você gosta dar e receber abraços? E em quem você gostaria de dar um
abraço bem carinhoso?

q Conteúdo novo: Cinco sentidos: Audição.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o sentido da audição, explicando que os nossos ouvidos são responsáveis por esse sentido, nos tornando capaz de ouvir e logo
identificar qualquer som como: (barulho da chuva, buzina do carro).
Material: Livro Marcha Criança Natureza e Sociedade pág.: 35.

Brincadeira: Qual é o animal?
Com participação da sua família, divida os participantes em dois grupos. O primeiro grupo imitará o som de um animal e o segundo grupo precisará adivinhar qual animal faz o barulho
realizado. Vence o grupo que acertar as respostas.


