
Rotina de estudos Jardim III 
Segunda-feira

27/04

Terça-feira

28/04

Conteúdo novo: Dúzia

K Assista à videoaula “Dúzia”, gravada pela

professora Débora, disponibilizada na sala de

aula virtual da plataforma Google.

Orientação: Após assistir à videoaula a família
conversará com a criança que dúzia é
representada pelo numeral 12. E que pode
ser 12 unidades de qualquer objeto. Ex: 12
bananas, 12 carros, 12 bonecas e etc.
Material: Livro de Matemática pág. 67.

Conteúdo novo: Consoante B,b (formação de

palavras).

Orientação: A família conversará com a
criança sobre a formação de palavras através
da junção da família silábica da consoante B,b
e vogais que formarão outras palavras : Ex:
baba ( ba + ba) , bebê (be+ bê) ,
oba ( o + ba), boa (bo + a).

Material: Livro de Português Viver Valores

pág. 67.

Aprendizagem socioemocional: Tristeza.

Roda de Conversa: A família conversará com

a criança sobre tristeza, que é um sentimento

que às vezes temos vontade de chorar, ficar

sozinho ou quando estamos longe de quem

amamos. Quando se sentir assim, é preciso se

esforçar para conversar com alguém que

confiamos que nos abrace e nos dê carinho.

Pergunte da criança o que a deixa triste? O

que podemos fazer para ficarmos melhor? É

importante que a criança entenda que esse

sentimento passa e logo voltamos a sorrir.

Peça a criança que numa folha de papel

desenhe algo que a deixa triste e algo que a

deixa alegre?

Brincadeira: O Objeto Oculto
Peça para a criança escolher um objeto que
está à vista no ambiente, dizer a cor dele e
esperar que os familiares participantes o
encontrem. Ela pode dar dicas. O primeiro
que achar o objeto, escolherá o próximo para
a seguinte rodada.

Conteúdo novo: Consoante B/b (formação de palavras).

K Assista à videoaula “Formação de palavras da

consoante B,b”, gravada pela professora Karla Sinara,

disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma

Google.

Orientação: Após assistir à videoaula a família conversará

com a criança que para reconhecer o som da família

silábica da consoante B,b, ela precisará primeiramente

identificar a letra B,b, e assim formar palavras com a

consoante estudada. Um membro da família pedirá que a

criança escreva em uma folha de papel palavras com a

consoante B,b ( bola, baú, boi, Bia, boba) e, em seguida,

fazer a leitura das palavras que escreveu.

Ler a ficha de leitura (disponibilizada na plataforma

Google) ou livro Minhas Primeiras Leituras pág. 23 para

reforçar o conteúdo do B, b.

Material: Livro de Português Viver Valores pág. 51

Conteúdo novo: Alto/ Baixo /Mesmo tamanho

Roda de Conversa: A família conversará com a criança

sobre as noções de tamanho: Alto, baixo e do mesmo

tamanho, explorar a percepção da criança com

comparações utilizando objetos , brinquedos, livros etc.

Em seguida, pergunte a criança qual é o objeto mais alto?

Qual é o mais baixo? Tem algum objeto do mesmo

tamanho ? Brincar com a criança de alto e baixo

colocando objetos no alto e pedir que as crianças

peguem, quando não conseguirem pedirem que

verbalizem porque não conseguiram.

Material: Livro de Matemática pág. 04.

Brincadeira: Cada um do seu jeito.

Essa atividade visa auxiliar a criança a
construir a imagem do próprio corpo, além
de trabalhar a autoestima e autoimagem.

Materiais:
- Papel A4
- Canetinhas
- Fita adesiva
- Tesoura.
Algum membro da família, irá pedir para a
criança deitar sobre uma folha de papel e,
em seguida, fazer o contorno do seu corpo.
Peça para a criança escrever o seu nome no
desenho. Na sequência, a criança irá
completar desenhando seus olhos, boca,
nariz, cabelos etc. Neste momento, você
pode incentivar a criança a desenhar o
próprio corpo. Quando o desenho estiver
concluído, ajude a criança a recortar e cole
na parede. Estimule a criança a observar o
tamanho, cor dos olhos etc.
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Quarta-feira

29/04

Quinta-feira

30/04

O Visualizar o cronograma de horários de Momentos de interação entre os professores e as

crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

Conteúdo novo: Consoante B/b (formação de palavras).

Orientação: A família conversará com a criança enfatizando e estimulando a leitura das palavras da

consoante em estudo (baú, boi, boba, babão, babá, bebê). Posteriormente, um membro da família

pedirá para a criança olhar ao seu redor e identificar os objetos da casa que comecem com a letra

B/b .

Material: Livro de Português Viver Valores pág. 52

Livro de Português (Coletânea Lato Sensu) pág: 42

Apostilas pág. 23 e 24 (1ª Etapa Letiva)

Livro Minhas Primeiras Leituras pág: 24.

Ler a ficha de leitura (disponibilizada na plataforma Google) ou livro Minhas Primeiras Leituras

pág. 23 para reforçar o conteúdo do B, b.

Conteúdo novo: Higiene bucal.

Roda da conversa: A família conversará com a criança sobre os cuidados que devem ter com a

higiene bucal, escovar sempre os dentes após cada refeição, usar o fio dental para a limpeza dos

dentes e evitar comer doces em excesso. A seguir, pergunte para a criança o que poderá acontecer

se ela não escovar os dentes?

Material: Livro Natureza e Sociedade pág. 40.

Brincadeira: Desfazendo o nó.

Com a participação da família, um dos membros se afasta. Enquanto isso, o grupo faz uma roda, de

mãos dadas. Depois, devem se enlaçar, sem largarem as mãos, com acrobacia, passando por baixo

ou por cima das pernas e braços, de modo a formar um nó. O escolhido volta e tem de desfazer o nó

até que todos voltem à posição original em roda, sem soltar as mãos.

Conteúdo novo: Consoante B,b ( revisão formação de palavras).

K Assista à videoaula “Formação de palavras da consoante B,b”, gravada pela professora

Dayanne , disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.
Orientação: A família conversará com a criança e relembrará a formação da família silábica da
consoante B/b e a junção das sílabas para a formação de palavras. Em seguida, perguntará as
crianças uma palavra que comece com BA , uma palavra que comece com BE e assim por diante.
Material: Livro de Português pág: 43

Apostilas pág. 25 e 26 (1ª Etapa Letiva)
Ler a ficha de leitura (disponibilizada na plataforma Google) ou livro Minhas Primeiras Leituras

pág. 23 para reforçar o conteúdo do B, b.

Gostos e preferências
Roda de Conversa: A família conversará com a criança que cada pessoa é única e que possuem
gostos e preferências pessoais que podem ser iguais ou diferentes de outras pessoas. Após a
conversa perguntará a criança qual o brinquedo que mais gosta? quando ganhou? porque ele é
especial? Peça para a criança em uma folha de papel fazer um desenho do seu brinquedo
preferido e pintá-lo bem bonito.

Conteúdo novo: Largo/Estreito
Orientação: A família conversará com a criança sobre como podemos classificar objetos como
largo/estreito. Peça a criança que procure e escolha alguns objetos que podem ser largos e
estreitos (fita de cabelo, estojo, lápis, linha, gravata, cintos, caixa de sapatos).
Material: Livro de Matemática (Coletânea Lato Sensu) pág. 91.

Livro de Matemática Viver Valores págs. 59, 60,61 e 63
Brincadeira: Largo ou Estreito
Utilizando os objetos encontrados, a família poderá traçar no chão linhas utilizando fitas, para
marcar um espaço largo e outro para marcar um espaço estreito. Em seguida, os objetos deverão
estar dispostos em uma mesa e um membro da família deverá pegar e colocar no espaço somente
os objetos largos e a criança deverá colocar no espaço somente os objetos estreitos, ganha quem
terminar de colocar todos os objetos nos espaços certos.

https://www.youtube.com/watch?v=kcKSvyqbFpY

