
Rotina de estudos MATERNAL

Segunda-feira
29/06

q Conteúdo: Animais domésticos e selvagens

K Assista à videoaula Animais domésticos e selvagens, gravada pela professora Débora, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Após assistir a videoaula, pergunte para a criança:

• Você já viu algum animal doméstico? E selvagem?

• Você tem algum animal doméstico? Se não, qual gostaria de ter?

• Onde os animais selvagens vivem? Escolha um para imitar.

y Material: Apostila, págs. 40 e 42 (1.ª etapa letiva)

l Contação de história: A galinha Nhanhá (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google). Após contar a história para a criança, dialogue sobre os acontecimentos da história e
pergunte-lhe:

• Onde a galinha Nhanhá vivia?

• De quem era a fazenda?

• Como é o som que a galinha faz? Imite para representar.

• O que ela queria comer?

• No final da história, ela conseguiu comer? Por quê?

YVamos Brincar! Assoprando a bola – Coloque um copo de plástico deitado numa superfície plana (chão ou mesa) e entregue um pedaço de papel para a criança amassar até formar uma
bolinha. Deixe o copo a uma distância razoável da criança e solicite que ela assopre a bolinha até entrar no copo. Oriente que não é permitido utilizar as mãos, apenas o sopro.



Rotina de estudos MATERNAL 
Terça-feira

30/06

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 elefante colorido

z Agora é sua vez! Após ouvir a história “ O elefante colorido” pergunte a criança:

• Onde o elefantinho foi passear?

• Quais foram as cores que ele viu na selva?

• O elefante era feliz ou triste?

• Que tamanho era o seu coração?

y Material: Apostila, págs. 13 e 15 (1.ª etapa letiva)

9 Atividade socioemocional: Com auxílio do celular ou tablet, mostre para a criança fotos de momentos alegres entre família e amigos como aniversários, passeios, reforce que nos sentimos
bem e felizes quando estamos perto das pessoas que amamos, e nos sentimos tristes quando estamos longe de quem amamos, pois sentimos saudades. Depois, peça para ela responder as
perguntas seguintes através da expressão facial: Como você se sente quando vai para aniversários ou parques com sua família e amigos? (expressão feliz); Como você se sente quando está longe
de quem você ama como avós, primos e amigos? (expressão triste)

YVamos brincar! Separando cores – Com a criança, recolha pela casa brinquedos e objetos nas cores primárias (vermelho, amarelo, e azul) e deixe três cadeiras próximas com um objeto de cada
cor nas cadeiras. Posteriormente, solicite que a criança faça a separação do que recolheu colocando nas cadeiras de cores correspondentes.



Rotina de estudos MATERNAL

Quarta-feira
01/07

q Conteúdo: Vogal I, i

z Agora é sua vez! Escreva a vogal I maiúscula e minúscula em um papel e entregue um pedaço de revista ou papel para a criança fazer bolinhas. Depois, solicite que a criança cole as bolinhas
em cima do movimento da vogal.

K Assista à videoaula da história “A caixa de lápis de cor” gravada pela professora Gisele disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google. Após assistir, pergunte da criança:

• Por que o lápis preto se sentia triste?

• O que o lápis amarelo fez para animá-lo ?

• O que o lápis rosa fez para animá-lo?

• O que o lápis preto pediu para o lápis branco?

d Roda de conversa: Minha rua – Mostre para a criança imagens de uma cidade e suas ruas através do tablet ou celular e solicite que ela observe pela janela a rua onde mora e suas
características. Explique-lhe que as ruas podem ser de vários tipos, por exemplo: possuir muitas casas/prédios, lojas, restaurantes, escolas, árvores, pode ser calma ou ter muito movimento de
carros e pessoas, semáforos, faixa de pedestre etc. Após a conversa, pergunte para ela:
• Na rua onde você mora, tem mais casas térreas ou prédios?
• Tem muitas árvores e jardins na sua rua?
• Tem algum comércio (restaurantes, lojas) na sua rua? Você já foi lá?
• Os vizinhos são as pessoas que moram próximo da nossa casa ou na mesma rua? Você conhece algum vizinho? Qual o nome dele (s)?

Y Vamos brincar! Pegador de brinquedos – Encha um recipiente com água e peça para a criança colocar brinquedos pequenos que flutuem como peças de lego, por exemplo. Entregue para a
criança um pegador de macarrão ou de gelo e oriente que ela deve pegar um brinquedo por vez e depositar em outro recipiente, realizando o movimento de abrir e fechar do pegador.



Rotina de estudos MATERNAL 
Quinta-feira

02/07

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

q Conteúdo: Meios de transportes aéreos e aquáticos

z Agora é sua vez! Mostre para a criança imagens dos meios de transportes aéreos e aquáticos explicando que eles transportam as pessoas no ar e nas águas, respectivamente. Solicite que ela
abra os braços para representar um avião em movimento imitando seu som. Depois, solicite que ela sente-se no chão segurando uma colher de cabo comprido para representar um remo e faça o
movimento para simbolizar a utilização de uma canoa.

y Material: Apostila, págs. 50 e 51 (1.ª etapa letiva)

l Contação de história: O pássaro (disponibilizada na sala virtual da plataforma Google).

• Onde as crianças estavam passeando?

• Quais os nomes das crianças?

• O que eles viram?

• Como era o pássaro?

• Quando as crianças se aproximaram do pássaro, o que ele fez?

Y Vamos brincar! Bola no buraco – Separe uma tampa de caixa de sapato, faça um círculo no centro (utilize uma tampa redonda para fazer a marcação) e recorte. Auxilie a criança a fazer uma
pequena bola de meia ou de papel para colocar na tampa. A criança deverá segurar a tampa e movimentá-la até que a bola caia no buraco.

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 MATERNAL

Sexta-feira
03/07

q Conteúdo de revisão: Cor azul

K Assista à videoaula Cor azul, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

z Agora é sua vez! Solicite que a criança separe brinquedos nas cores primárias (vermelha, amarela e azul). Depois, oriente que ela deve guardar em uma caixa somente os azuis.

y Material: Apostila, pág. 37 ( 1.ª etapa letiva)

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

• Como a foca era?

• Qual era a cor da foca?

• O que ela gostava de fazer?

• Qual brinquedo ela usava para alegrar a plateia?

• O que ela comeu?

d Roda de conversa: Meios de comunicação – Mostre através de tablet ou celular imagens de meios de comunicação como telefone, computador, livros, celular. Explique para a criança que eles
fazem parte da nossa vida e usamos esses objetos para nos comunicar com pessoas que estão longe, quando lemos alguma história e observamos imagens dos livros, quando assistimos vídeos e
programas na televisão. Posteriormente, pergunte para as crianças:

• Você tem algum meio de comunicação na sua casa? Quais?

• Qual meio de comunicação você utiliza para falar com alguém que mora em outra casa?

• Qual meio de comunicação você mais utiliza? O que você faz com ele?

• Qual meio de comunicação você precisa para ver imagens de uma história?

Y Vamos brincar! Lugar certo – Em uma folha de papel, faça o contorno com uma caneta ou pincel de alguns objetos do cotidiano da criança como: colher, pente, peças de montar. Depois, retire
as peças de cima do papel e solicite que a criança encontre o lugar certo de cada uma, colocando cada objeto em cima de seu contorno.


