
Rotina de estudos MATERNAL

Segunda-feira
13/07 

q Conteúdo: Noções de geometria – Curvas abertas e fechadas

K Assista à videoaula Curvas abertas e fechadas, gravada pela professora Welen, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após assistir o vídeo, faça em uma folha de papel uma curva aberta e outra fechada, e peça a criança que passe o dedinho indicador em cima de cada uma,

identificando-as.

y Material: Apostila págs. 01, 02 e 03 (2.ª etapa letiva)

l Contação de história: O cavalo de Pompeu (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google). Após contar a história para a criança, dialogue sobre os acontecimentos da

história e pergunte-lhe:

• Qual era o nome do menino da história?

• Qual animal ele tinha? E qual era sua cor?

• Qual era o nome do cavalo?

• O que o menino estava comendo?

• O que o menino mandou o cavalo comer?

Y Vamos Brincar! Lençol surpresa – O responsável separará, sem que a criança veja, brinquedos ou objetos como: animais de pelúcia e carrinhos. Os brinquedos separados

devem ser escondidos dentro do lençol e quando a criança tirar o brinquedo, deverá imitá-lo fazendo gestos e movimentos.



Rotina de estudos MATERNAL 
Terça-feira

14/07

O Visualizar o cronograma de horários dos momentos de interação entre professores e crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

q Conteúdo: Contação de história “O leão e o rato”

z Agora é sua vez! Após ouvir a história O leão e o rato, dialogue com a criança e pergunte-lhe:

• O que o leão fez quando estava cansado?
• Quem o acordou?
• Depois de um tempo, o que aconteceu com o leão?
• Quem ajudou o leão a sair da rede?
y Material:  Apostila, págs. 07 e 62 (2.ª etapa letiva)

9 Atividade socioemocional: Dança das emoções – Coloque uma música para tocar e explique para as crianças que quando a música parar ela deve imitar uma expressão facial (feliz, triste,

bravo, assustado). Com o tempo, pare a música num intervalo de tempo menor para que a criança mude a expressão facial mais rapidamente.

Y Vamos brincar! Pé e mão no chão – Faça o contorno das mãos e dos pés da criança em 4 papéis, uma parte do corpo em cada papel. Depois, posicione os papéis no chão formando um

caminho. A criança deverá passar pelo caminho e colocar a parte do corpo em cima do contorno correspondente. Mude a posição dos papéis para a brincadeira ficar divertida.



Rotina de estudos MATERNAL

Quarta-feira
15/07

q Conteúdo: Noção de grandeza: Grande/ pequeno

z Agora é sua vez! Mostre para a criança, dois potes de plástico, um grande e um pequeno e explique a diferença entre eles. Em um pote pode ser colocado muitas coisas dentro, e no outro,

poucas coisas. Posteriormente, entregue um papel e giz para a criança e solicite que ela desenhe dois círculos, sendo que um deve ser grande e outro deve ser pequeno.

K Assista à videoaula da história A casa sonolenta, gravada pela professora Debora disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google. Após assistir, pergunta da criança:

• Em que local a história acontece?

• Como era a casa?

• Quais são os personagens da história?

• O que aconteceu com eles durante a história?

• Tinha algum animal acordado na casa? Qual?

y Material: Apostila, págs. 04, 05 e 26 (2.ª etapa letiva)

d Roda de conversa: Trânsito – Com auxílio do tablet ou celular, mostre para a criança, imagens de placas de trânsito, semáforos e explique que o trânsito é a utilização das ruas e avenidas por

veículos e pedestres. Para que eles possam circular nas vias e o trânsito seja respeitado, é necessário o uso das placas de sinalização, faixa de pedestres etc. Após a conversa, auxilie a criança a

responder as seguintes perguntas:

• Quais as cores do semáforo? O que elas indicam?
• Quando alguém vai atravessar a rua, deve passar por onde?
• Você já atravessou uma faixa de pedestre? Quem estava com você?
• Na rua em que você mora, tem alguma placa de sinalização? O que ela indica?

Y Vamos brincar! Carimbo de rolo – Separe um rolinho de papel toalha ou papel higiênico e despeje um pouco de tinta guache em um recipiente. Ofereça um papel para a criança, oriente que

ela deve molhar a borda do rolo na tinta, e fazer vários carimbos no papel. Pergunte da criança qual forma geométrica apareceu.



Rotina de estudos MATERNAL 
Quinta-feira

16/07

O Visualizar o cronograma de horários dos momentos de interação entre professores e crianças, disponibilizado no site e na plataforma Google.

q Conteúdo de revisão: Vogais A, a, E, e, I, i

z Agora é sua vez! O responsável escreverá em três papéis as vogais revisadas, sendo uma vogal em cada. Com uma fita, grude os papéis no encosto de três cadeiras e oriente a

criança a buscar objetos na casa que iniciam com as vogais, por exemplo: apontador, escova, ímã. A criança deve colocar o objeto na cadeira que possui a vogal inicial

correspondente.

y Material: Apostila, págs.12, 15 e 19 (2.ª etapa letiva)

l Contação de história: Um passeio no zoológico (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google). Depois de ler a história, pergunta para a criança:

• Qual era o nome das crianças da história?

• Quem eles queriam ver?

• Qual era o nome da girafa?

• Do que o animal que aparece na história se alimenta?

• Você já foi ao zoológico? Se já foi, quais animais você viu lá? Se não foi, qual animal você quer ver quando for?

a Vamos brincar! Cesta de calçados – Auxilie a criança a fazer um círculo utilizando calçados, posicionando-os um atrás do outro para representar uma cesta. Entregue uma bola

de meia para a criança e oriente que ela deverá se posicionar a uma distância razoável da cesta, jogar a bola e acertar dentro dela.

K Assista à videoaula de Educação Física “Elaboração e execução da atividade de figuras geométricas”, gravada pelo professor Rodolfo, disponibilizada na sala de aula virtual da

plataforma Google.



Rotina de estudos MATERNAL

Sexta-feira
17/07

q Conteúdo: Os sentidos (visão, olfato, paladar, audição e tato)

K Assista à videoaula Os sentidos, gravada pela professora Gisele, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Entregue uma esponja para a criança manusear e perceber a diferença entre os lados macio e áspero. Pergunte qual parte do corpo ela precisou utilizar para

reconhecer a diferença entre os lados e qual sentido utilizou.

y Material: Apostila, págs. 35, 54 e 55 (2.ª etapa letiva)

l Contação de história: Ana e a borboleta (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google). Depois de ler a história para a criança, pergunte-lhe:

 O que Ana faz todos os dias?  Quem ela leva junto?  Qual o nome do ursinho de Ana?  Qual o maior sonho de Ana?  Por que Ana queria acordar logo?

d Roda de conversa: Palavrinhas mágicas – Dialogue com a criança sobre a importância das pessoas manterem um bom relacionamento com a família, amigos e pessoas de seu

convívio. Para que nossa relação com as pessoas ocorra de forma educada, gentil e prazerosa, é necessário utilizar as Palavras mágicas: por favor, obrigado, com licença e

desculpa. Em algumas situações do nosso dia, as palavras mágicas não podem faltar. Agora, pergunte para a criança:

• Quando você recebe um presente, qual palavra mágica deve dizer?

• E quando você pede que alguém lhe dê água, o que deve dizer?

• Se você for passar pela porta e alguém estiver na sua frente, como pedir para a pessoa afastar e você passar?

Y Vamos brincar! Escorregar de brinquedos – Escolha um livro com capa dura e abra-o na metade, posicionando no chão de modo que fique como um triângulo. Solicite que a

criança escolha brinquedos menores como carrinhos e peças de montar, coloque-os na parte superior do livro, conte de 1 a 3 e solte para o brinquedo escorregar.


