
Rotina de estudos Jardim III 
Segunda-feira

29/06

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: Numeral 49.
K Assista à videoaula “Numerais de 0 a 49”, 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 o numeral 49 em destaque e explicará que o numeral em estudo é da família do número 4 que logo, dará a
mãozinha para o numeral 9 e formará a família do número 49. A seguir, realize com a criança a contagem oral dos numerais até o número estudado.

Material: Livro de Matemática Viver Valores págs.: 170,171,172, 173 e 174.
Livro de Matemática Coletânea Lato Sensu pág.: 113 e 114.

q Conteúdo novo: Consoante L/l (Formação de frases)
Orientação: A família irá conversar com a criança e pedirá que a mesma faça a leitura das frases da letra L/l, no livro Minhas Primeiras Leituras. Após a leitura, o responsável irá pedir que
a criança escolha duas palavras da letra L/l, em estudo e forme frases com as palavras escolhidas. Sempre lembrando de colocar o ponto final quando encerrar uma frase.

Material: Livro Minhas Primeiras Leituras pág: 45.
Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 43 para reforçar o conteúdo.

Brincadeira: Achei o meu par de sapatos.
Com a participação da família, os mesmos terão que recolher e embaralhar vários sapatos. Dado o sinal, um membro de cada grupo deverão correr para encontrar seu par de sapatos,
calçando-os. Feito isso, voltarão ao ponto de partida pulando numa perna só e tocarão na mão do outro componente que dará continuidade a disputa sucessivamente. Quem calçar
sapatos trocados, ou não calçar direito, será desclassificado. Cada participante que retornar a linha de partida, e não for desclassificado, marcará um ponto para sua equipe. Ganha a
equipe que conquistar o maior número de pontos.



Rotina de estudos Jardim III 
Terça-feira

30/06

q Conteúdo novo: Consoante L/l (Revisão de palavras e frases)
K Assista à videoaula “Consoante L/l: Revisão de palavras e frases”, gravada pela professora Vanessa, 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 formação de palavras e frases da letra L/l, em estudo. Um adulto irá pegar o livro Minhas
Primeiras Leituras e pedirá que a criança leia as palavras da 1ª e 2ª coluna da letra L/l, em voz alta. Em seguida, peça que a criança escolha e escreva em uma folha de papel três palavras
da coluna que a mesma leu, forme frases e identifique circulando a letra em estudo.

Material: Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 70.
Livro Minhas Primeiras Leituras pág: 46.

Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 43 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 50
Orientação: O responsável irá conversar com a criança sobre o numeral 50 explicará que quando chegar no número 49 encerra uma família e começará outra, que logo formará do 5 que
dará a mãozinha para o 0 e formará a família do numeral 50. Em seguida, peça que a criança desenhe em uma folha de papel 50 bolinhas. É importante sempre realizar a contagem oral do
0 ao número estudado 50.

Material: Livro de Matemática Viver Valores pág.:193.

q Conteúdo: A chuva.
Roda de Conversa: A família conversará com a criança sobre a importância da chuva para nós e para a natureza. Em seguida, explicará que a chuva ajuda no crescimento e sobrevivência
das árvores e plantas. Além de ajudar a melhorar o nosso clima deixando o ar limpo e refrescante quando chove. Após perguntará as crianças, você gosta de chuva? Você já tomou banho
de chuva?



Rotina de estudos Jardim III 
Quarta-feira

01/07

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 ‘Aprender com os erros”, 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 aprendemos com os nossos erros, em qualquer situação que passamos. Exemplo: quando
falamos algo que magoamos algum amigo ou alguém que amamos e pedimos desculpa aprendemos com nossos erros que não devemos magoar as pessoas ou quando estamos
aprendendo a andar de bicicleta e caímos também aprendemos com os nossos erros. E que não podemos desistir e nem desanimar com os erros que cometemos, pois todos nós
aprendemos com os nossos erros.

Material: Livro Programa Semente pág.: 18.

q Conteúdo novo: Consoante M/m (Apresentação e grafia).
K Assista à videoaula ‘‘Consoante M/m (Apresentação e grafia)”, gravada pela professora Dayanne, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: A família conversará com a criança sobre a consoante M/m e sua grafia. Em seguida , um adulto fará o movimento da letra M/m, usando seu dedo indicador e pedirá que a
criança faça o movimento da letra estudada. A seguir, peça para que a criança escreva a letra M/m, maiúscula e minúscula em uma folha de papel.

Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 111 e 112.
Livro de Português Coletânea Lato Sensu pág.: 71.

q Conteúdo novo: Numeral 51.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 51 e explicará que o numeral possui a família do número 5, que deu a mão para o numeral 1 formou o numeral 51.Em
seguida, faça a contagem dos numerais oralmente com a criança, até chegar ao número estudado.

Brincadeira: Corrida da colher
Com a participação da família, separe uma colher e uma bolinha de papel. Defina o local da saída e a linha de chegada da corrida. Cada jogador deve colocar o cabo da colher na boca e
equilibrar a bolinha de papel na colher. É preciso carregar a bolinha de papel sem deixá-la cair durante todo percurso. Quem usar as mãos é desclassificado! Vence a equipe que chegar
primeiro e fizer a maior quantidade de pontos.



Rotina de estudos Jardim III 
Quinta-feira

02/07

q Conteúdo novo: Consoante M/m (Formação da família silábica).
K Assista à videoaula ‘’Consoante M/m: formação da família silábica”, gravada pela professora Karla Sinara, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: A família conversará com a criança que para reconhecer o som da família silábica da consoante M/m, ela precisará primeiramente identificar a letra M/m, em estudo e
explicará que assim como nós temos a nossa família a letra M,m também possui a sua família que são as vogais. Que fazendo a junção da letra M/m, com as vogais formará a família
silábica da letra em estudo. O responsável deverá escrever em uma folha de papel várias palavras com a família da consoante M/m, e pedirá para que a criança identifique falando a
família da letra estudada.

Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 113 ,114 e 115.
Livro de Português Coletânea Lato Sensu págs.: 72 e 73

Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 47 para reforçar o conteúdo

q Conteúdo novo: Numeral 52.
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 52 e explicará que o numeral possui a família do número 5, que deu a mão para o numeral 2 formou o numeral 52.Em
seguida, faça a contagem dos numerais com a criança em voz alta até chegar ao número estudado.

q Conteúdo: Arco-íris
Roda de Conversa: A família conversará com a criança e explicará sobre o fenômeno que ocorre na natureza chamado arco-íris. Ele pode ser observado sempre após uma chuvarada.
Exemplo: quando um raio bate na borda de uma gotinha de água ou de vapor, a luz branca do sol é desviada e se decompõe nas sete cores que compõem seu espectro: vermelho,
laranja, amarelo, verde, violeta, azul escuro e azul claro. A seguir, um adulto perguntará para a criança se ela já viu um arco-íris e o que ela achou? Após pedir a criança que pegue uma
folha de papel e faça um arco-íris bem bonito.

K Assista à videoaula de Música “Som e pausa”, gravada pela professora Glenda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.



Rotina de estudos Jardim III 
Sexta-feira

03/07

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 M/m: Formação de palavras e frases).
K Assista à videoaula ‘’Consoante M/m: Formação de palavras e frases”, gravada pela professora Ivanilda, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: A família conversará com a criança e pedirá que a mesma faça a leitura das palavras e frases da letra M/m, no Livro Minhas Primeiras Leituras. Após a leitura, o responsável
irá pedir que a criança escolha duas palavras da letra M/m, e forme frases com as palavras escolhidas. Sempre lembrando de colocar o ponto final quando encerrar uma frase.

Material: Livro de Português Viver Valores págs.: 116,117 e 118.
Livro Minhas Primeiras Leituras págs.: 48 e 49 .

Realizar a leitura no Livro Minhas Primeiras Leituras pág.: 47 para reforçar o conteúdo.

q Conteúdo novo: Numeral 53
Orientação: A família conversará com a criança sobre o numeral 53 e explicará novamente que o número estudado possui a família do número 5, que deu a mão para o numeral 3
formou o numeral 53.Em seguida, faça a contagem dos numerais em voz alta com a ajuda de um adulto. Logo após um membro da família irá escrever em uma folha de papel vários
números e pedirá que a criança identifique o numeral estudado 53.

Brincadeira: dança do limão
Com a participação da família, em duplas e sem ajuda das mãos, os participantes devem dançar enquanto equilibram um limão(laranja ou bolinha) entre suas cabeças, coloque músicas
com ritmos diferentes e troque o ritmo em um curto espaço de tempo. Dê ordens que devem ser cumpridas pelas duplas, como: dançando com um pé, dançando e batendo palmas! A
dupla que deixar o objeto cair é eliminada.

K Assista à videoaula de Espanhol “Animais Aquáticos”, gravada pela professora Eliete, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
y Responda os exercícios propostos nas págs. 21,23 e 25.


