
Rotina de estudos MATERNAL 
Segunda-feira

18/05

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

qConteúdo revisão: Numerais 1 e 2

y Material: Apostila, pág. 33 (1.ª Etapa Letiva)

xAgora é a sua vez! Explore com a criança a relação entre número e quantidade usando alguns objetos concretos. Organize alguns objetos e peça para a criança selecionar entre vários objetos
apenas 1 objeto, depois repetir a atividade pedindo para a criança selecionar 2 objetos. Converse com a criança sobre os números ao nosso redor e sua importância no dia a dia, mostre a ela que
os números estão presentes em vários lugares como, por exemplo, no relógio. Logo após, pergunte da criança:

• Em nossa casa, onde podemos observar o número 1 e 2?

• Com os dedinhos diga quantos anos você tem?

História: O leão e o rato (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

• Por que o leão ficou irritado com o rato?

• O rato era corajoso ou medroso?

• Quem ajudou o leão quando ele ficou preso?

• O leão virou amigo do rato? Por quê?

a Vamos brincar! Lago de papel – Selecione algumas folhas de papéis ou revistas e uma caixa vazia como, por exemplo, uma caixa de sapato. Logo após, peça para a criança rasgar os papéis em
tiras e colocá-los rasgados dentro da caixa para fazer de conta que é um lago de papel para os animais. Peça para a criança escolher alguns brinquedos para brincar no lago de papel e brinquedo.



Rotina de estudos MATERNAL

Terça-feira
19/05

y Conteúdo revisão:Nosso Corpo (partes do corpo)

K Assista à videoaula “Nosso corpo – partes do corpo”, gravada pela professora  Gisele, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

x Agora é sua vez! Após assistir o vídeo “As partes do corpo”, abrace a criança e explique que para abraçá-la você precisou dos seus braços e mãos. Assim como eles, as outras partes do nosso
corpo também são importantes e tem suas funções. Posteriormente, conduza a conversa com a criança:

• Com seus dedinhos, mostre quantos anos você tem.

• Qual parte do corpo você utiliza para sentir cheiros?

• Qual cheiro você mais gosta de sentir?

• Com seus olhos, o que você vê pela janela da sua casa?

y Material: Apostila, pág. 61 (1.ª Etapa Letiva)

n Roda de conversa: Minha casa – Dialogue com a criança sobre o ambiente em que mora e pontue que existem vários tipos de moradias como prédios, casas térreas etc. Passeie pela casa
com a criança, explicando que dentro dela existem os cômodos e cada um tem sua característica: quartos, onde as pessoas dormem, cozinha, onde são preparadas as refeições, banheiro, para
realizar a higiene, dentre outros. Ao final, argumente com a criança:

• Você mora em um prédio ou em uma casa térrea?

• Qual cômodo da casa você gosta mais de ficar? Por quê?

• Quantas pessoas moram na sua casa? Quem são?



Rotina de estudos MATERNAL

Quarta-feira
20/05

q Conteúdo novo: Cuidados com a natureza

K Assista à videoaula “Cuidados com a natureza”, gravada pela professora Debora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após assistir o vídeo sobre Cuidados com a natureza, dialogue com a criança sobre a importância de cuidarmos da natureza, cuidando dela, estaremos cuidando de nós
mesmos, dos nossos familiares, dos animais e de todos os seres vivos. Na sequência, o responsável deverá mostrar imagens no celular ou tablet de elementos da natureza (animais, florestas, rios)
e posteriormente entregue a ela uma folha de papel com suas canetinhas ou lápis de cor. O objetivo é que a criança observe os elementos e faça o registro desenhando o que mais lhe interessou.
Estumule-a a prestar atenção em todos os detalhes!

y Material: Imagens disponibilizadas na sala virtual da Plataforma Google.

l Contação de história: A árvore sem folhas (disponibilizada na sala virtual da Plataforma Google).

m Agora é sua vez! Após contar a história A árvore sem folhas para a criança, converse sobre os personagens da história e pergunte-lhe:

• Por que a árvore sempre estava triste?

• Para quem a árvore pediu ajuda?

• No final da história, quem ajuda a árvore?

• Os galhos da árvore ficaram cheios de quê?

• Agora, entregue um papel e giz de cera para a criança e permita que desenhe livremente uma árvore.

aVamos brincar! Passando em obstáculos – O adulto junto à criança deverá traçar duas retas no chão (com corda, fita, ou lençol), uma será a largada e a outra a chegada. Após traçarem as retas,
colocarão entre elas alguns brinquedos para serem os obstáculos. A criança deverá ficar atrás da reta de largada e deverá chegar até a reta de chegada ultrapassando os obstáculos. Todos da
família poderão participar. Ganhará quem chegar primeiro.
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Quinta-feira
21/05

9 Brincadeira socioemocional: Procure em casa, livros ou vídeos para contar histórias, e solicite que a criança com a ajuda de um adulto identifique nas histórias os sentimentos dos personagens
(feliz, triste, assustado, zangado). Logo após, questione da criança:

• No começo da história, como os personagens se sentiam?

• E no meio da história, como eles se sentiram?

• Todos ficaram felizes no fim da história?

K Assista à videoaula “Os três porquinhos”, gravada pela professora Thaís, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

m Agora é sua vez! Ao término do vídeo, questione da criança:

• Quantas casas foram construídas?

• Como eram as casas?

• Quais as casas o lobo conseguiu derrubar? Qual ele não conseguiu?

z Vamos brincar! Bola no alto – Dobre um par de meias de modo que forme uma bola e escolha um obstáculo para ficar entre o adulto e a criança, por exemplo: uma cadeira ao lado da outra.
Desse modo, um arremessará a bola de meia para o outro passando por cima do obstáculo.
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Sexta-feira
22/05

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

qConteúdo: Formas geométricas círculo e quadrado

x Agora é a sua vez! Dialogue com a criança sobre as formas geométricas círculo e quadrado, diga a ela que existe uma diversidade de formas ao nosso redor. Logo após, exemplifique que a
forma do círculo se assemelha com uma bola, com o sol e com a roda do carro, e que a forma do quadrado se assemelha com a televisão com a janela e com um dado. Na sequência, desenhe em
uma folha de papel o circulo e o quadrado, e peça para a criança identificar as formas perguntando:

• Qual é o quadrado?

• Qual é o círculo?

• Em seguida, peça para a criança colorir o desenho feito no início da atividade.

yMaterial: Apostila pág. 22 (1.ª Etapa Letiva)

nRoda de conversa: “Minha rotina” – Converse com a criança sobre o seu cotidiano e explique a ela que temos uma rotina no nosso dia a dia. Dialogue com a criança sobre algumas ações
que praticamos todos os dias, que são: dormir, acordar, comer, escovar os dentes e tomar banho. Essas atividades fazem parte da nossa rotina. Em seguida, pergunte a ela:

• O que você faz quando acorda?

• O que você faz no período da tarde?

• O que você faz à noite?

K Assista à videoaula de Educação Física “Jogo do caminho/corrida do copo”, 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.


