"O coração do educando é como uma tela de espera, pronta para receber as imagens e com
as imagens, os sentimentos que aí depositaremos." M.M.S.M.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Bloco13

(Orientações e atividades para semana 29/06 a 03/07)
Queridos pais,
O planejamento da semana é feito pelas professoras e todas as atividades possuem uma intencionalidade.
Os objetivos servirão para nortear como deverão estimular seus filhos a realizarem as atividades para seu
desenvolvimento. Estamos hoje preparando a terra para plantar a sementinha no futuro!
Agradecemos de coração a confiança e parceria das famílias!
Equipe Pedagógica.

MATERNAL
PROFESSORA MIRELLE

Queridas crianças! Como é bom estar presente na vida de vocês!

DATA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)

29/06 – 2ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações

TEMA
ESTRATÉGIA

Linguagem oral, seriação
Videoaula.
Link enviado pelo Whatsapp
Brinquedos e objetos variados
Participar de atividades em que perceba que a linguagem falada é
composta de sequência de sons;
Participar de brincadeiras simbólicas;
Brincar com a imaginação e a criatividade;
Fazer tentativas de seriações utilizando brinquedos.
Após assistir ao vídeo, as crianças deverão, com a ajuda de um adulto,
fazer tentativas de seriações usando objetos concretos.
30/06 – 3ª feira
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
Cor primária: amarela, quantificação
Caçada ao tesouro amarelo
Objetos amarelos, uma folha de papel sulfite, giz, canetinha ou tinta
amarela
Observar e explorar a cor amarela;
Contar oralmente.
As crianças deverão fazer um desenho ou pintura usando somente a cor
amarela.
01/07 – 4ª feira
O eu, o outro e o nós/ Escuta, fala, pensamento e imaginação
Expressões faciais, linguagem oral
Videoaula.
Link enviado pelo Whatsapp.
Uma folha de papel, giz de cera, canetinhas
Imitar expressões faciais;
Participar de atividades em que perceba que a linguagem falada é
composta de sequência de sons;
Participar de brincadeiras simbólicas;
Brincar com a imaginação e a criatividade;
As crianças deverão desenhar o Tom e o Jerry, com a ajuda de um adulto.
02/07 – 5ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
Linguagem oral, quantificação
Aula on line de 16:30 às 17:10. Professora Mirelle.
Link enviado pelo Whatsapp.
Bichinhos de pelúcia para contagem
Possibilitar o conhecimento de mundo;
Ampliar o vocabulário;
Demonstrar interesse ao ouvir histórias contadas, observando cenários;
Recontar histórias ouvidas, definindo personagens e contextos simples;
Contar objetos oralmente.
As crianças deverão contar bichinhos de pelúcia, com a ajuda de um
adulto.
03/07 – 6ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Linguagem oral
Assistir ao vídeo
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=Yl93ciMv_u8&feature=emb_logo

MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS
ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA

MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES

Uma folha de papel, giz de cera, canetinhas
Possibilitar o conhecimento de mundo;
Ampliar o vocabulário;
Demonstrar interesse ao ouvir histórias contadas, observando cenários;
Recontar histórias ouvidas, definindo personagens e contextos simples.
Após assistir ao vídeo, as crianças deverão fazer um desenho com o tema
“A galinha ruiva”.

JARDIM I
PROFESSORAS: ALINE E PATRICIA

DATA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)

TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

29/06 – 2ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
Traços, sons, cores e formas
Aprendendo e se divertindo com a Branca de Neve e os Sete
Anões!
Videoaula
Uma folha de papel sulfite branca, canetinhas ou giza de cera, cola
colorida.
-Demonstrar interesse ao ouvir histórias contadas, observando
ilustrações.
-Recontar histórias ouvidas, definindo personagens e contextos
simples.
- Interpretar a história.
- Utilizar a contagem oral, noções de quantidade.
- Relacionar números as suas respectivas quantidades.
- Contar utilizando a sequência numérica.
- Fazer comparações.
- Desenvolver a coordenação motora fina.

ATIVIDADES

Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)

TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

Quantos anões aparecem na história? Conte-os, marcando com seu
dedinho e depois registre o número sete, usando cola colorida.
Procurar em Jornais ou revistas a letra inicial de cada anão e depois,
Pedir ajuda de um adulto para cortar. A criança irá colar as
letrinhas!
30/06 – 3ª feira (Continuidade da aula anterior)
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Traços, sons, cores e formas
História: Branca de Neve
Assistir o vídeo indicado
Uma folha de papel sulfite branca, canetinhas ou giza de cera.
-Demonstrar interesse ao ouvir histórias contadas, observando
ilustrações.
-Recontar histórias ouvidas, definindo personagens e contextos
simples.
- Desenvolver a coordenação motora fina.
Desenhar o personagem que você mais gosta da história.
01/07 – 4ª feira
Traços, sons, cores e formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
Brincando e aprendendo matemática!
Videoaula
3 potinhos transparentes pequenos. Um pouquinho de milho, de
feijão carioca e macarrão.
- Construir pensamentos matemáticos e lógicos.
- Criar possiblidades para a criança agrupar os elementos pelas suas
características similares.
-Contar oralmente

ATIVIDADES

- Desenvolver a coordenação motora fina.
Agora é a sua vez!
Misture os alimentos em um potinho, depois use as pontinhas dos
dedinhos para separar os alimentos pelas suas características e
coloque-os nos potinhos.

Após ter feito a experiência, vamos colar os alimentos separandoos pelas suas características?
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA

MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

02/07 – 5ª feira
Corpo, gestos e movimentos
Músicas e brincadeiras!
Aula on-line
Tia Patrícia 15h10 as 16h
Tia Aline 16h as 16h40
Atenção! Para as aulas online, pedimos por gentileza, deixar o
microfone desligado e ligar somente quando a professora chamar
pelo nome da criança.
-Fazer uso de suas possibilidades corporais ao se envolver em
brincadeiras de diferentes naturezas.
-Participar de situações que integrem músicas e movimentos
corporais.

ATIVIDADES

Data
CAMPOS DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

As crianças participarão das brincadeiras: mágica, biscoitinho
queimado, elefantinho colorido e outras! Participarão também das
brincadeiras dançantes com a tia Marystella!
03/07 – 6ª feira
“Traços, cores e formas”
Classificação
Imagens
Folha sugerida em arquivo
-Descrever e interpretar imagens.
-Identificar as características similares dos elementos dos grupos.
- Nomear os grupos.

ATIVIDADES

Observe as figuras e dê um nome para cada grupo, peça ajuda do
adulto para escrever o nome que você sugeriu.

JARDIM II
PROFESSORAS: KARINA E REGINA

DATA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)

29/06 – 2ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação.

TEMA

Aprendendo a letra “Tt”.

ESTRATÉGIA

Apostila: Escuta, fala, pensamento e imaginação
pág.:31- treinando o traçado da letra “Tt” /pág.: 32 desenhar,
recortar e colar letrinhas.
Vídeo aula: Professoras Karina e Regina
Aula gravada sobre a letra “Tt”.
Apostila: Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Jornais, revistas ou panfletos (para recortar letras);
Cola, tesoura, lápis de escrever e lápis de cor.
1 folha sulfite branca ( confecção de um tubarão).
• Apresentar e reconhecer a consoante “Tt”;
• Identificar palavras e objetos que iniciem com esta
consoante;
• Explorar o som da letra “Tt”;
• Despertar o interesse musical;
• Ampliar vocabulário;
• Desenvolver a coordenação motora fina com o traçado
correto, desenho, recorte e colagem.
• Criar desenhos com a vogal “Tt”;
• Desenvolver a criatividade e a imaginação;
• Estimular a concentração.
• Apostila: Escuta, fala, pensamento e imaginação págs.: 31 e
32.
• Traçado da letra “Tt” na farinha:
• Desenvolvendo a coordenação motora fina;
• Explorando a palavra “tubarão”, que inicia com a consoante
estudada;
• Passo a passo para fazer um fantoche de tubarão.
30/06 – 3ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações.
Aprendendo a letra “Tt”/Treinando o traçado do numeral 4.
Videoaula: professoras Karina e Regina.
Apostila de Dever – pág.: 17.
Aula gravada sobre explicação do dever .
Apostila de Dever- pág.:17, lápis de escrever e de colorir, palitos de
fósforos ou de dentes e cola.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

OBJETIVOS

ATIVIDADES

Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA

MATERIAIS NECESSÁRIOS

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•

Ampliar o vocabulário;
Estimular atenção e a concentração;
Identificar e nomear a letra estudada;
Desenvolver a noção espacial;
Explorar a coordenação motora fina;
Realizar o traçado correto da letra “ Tt” e do número “4”.
Instigar a criatividade;

ATIVIDADES

•
•
•
•

Apostila de Dever- pág.: 17.
Treinar o traçado da letra “Tt” dentro dos vagões do trem;
Treinar o traçado do número 4;
Fazer um quadrado com 4 palitos.

Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)

01/07 - 4ª feira
O eu, o outro e o nós/ Corpo, gestos, pensamentos e imaginação

TEMA
ESTRATÉGIA

MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS

Seres vivos e não vivos / Bichos de estimação
Aula on line: Tia Regina 13:00 / Tia Karina 13:40
Participação da professora Marystella Moura (professora de música)
trabalhando com músicas, brincadeiras, vídeo, explicação do tema e
conversa informal com as crianças.
Apostila: O eu, o outro e o nós.
Lápis de cor ou giz de cera.
• Despertar o interesse musical;
• Brincar seguindo os comandos propostos;
• Explorar movimentos com o corpo;
• Desenvolver a concentração e a imaginação;
• Instigar o faz de conta;
• Trabalhar as características dos seres vivos e não vivos;
• Identificar meu animal de estimação ou pelúcia preferido.
• Atividades na apostila: O eu, o outro e o nós pág. 30.
02/07 – 5ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Contação de história.
Vídeo aula: professoras Karina e Regina.
História: A tartaruga infeliz
Apostila: Meus desenhos, giz de cera ou lápis de cor.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•

ATIVIDADES

•

Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES

Ampliar o vocabulário;
Despertar o interesse musical;
Desenvolver a coordenação motora fina;
Relembrar a letra estudada;
Identificar as características de cada animal citado na história;
Explorar a atenção e a concentração;
Estimular a imaginação;
Instigar a criatividade com a confecção de um desenho sobre
a história.
Desenhar a história.

03/07 – 6ª feira
Traços, sons, cores e formas.
Idade
Apostila: Traços, sons, cores e formas.
Apostila: Traços, sons, cores e formas, lápis de cor ou giz de cera e lápis
de escrever.
• Desenvolver o traçado do numeral correspondente a idade;
• Explorar a identidade;
• Estimular a noção espacial ao colorir e traçar o numeral em
cima da linha;
Apostila: Traços, sons, cores e formas pág. 13

JARDIM III
PROFESSORAS: GABRIELA E JULIENE

DATA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS
ATIVIDADES

Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS
ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

29/06 – 2ª feira
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Trabalhando com a sequência numérica.
Videoaula
Apostila “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações,
estojo completo.
Consolidar quantificação de 1 a 10.
Apostila “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
• Página 45 – Você e os números.
✓ Não se esqueça de colocar nome e data.
30/06 – 3ª feira
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Os Dinossauros
Aula online
Apostila “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”
e estojo completo.
Trabalhando com os numerais até 30.
Apostila “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”,
pág. 46
01/07 – 4ª feira
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações e Escuta,
fala, pensamento e imaginação
Os Dinossauros
Videoaula
Apostila “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”,
estojo completo.
Estimular a imaginação e a criatividade das crianças.

DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS

ATIVIDADES
Data
CAMPO DE EXPERIÊNCIA (BNCC)
TEMA
ESTRATÉGIA
MATERIAIS NECESSÁRIOS
OBJETIVOS
ATIVIDADES

Página 63 da apostila “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
Apostila “Escuta, fala, pensamento e imaginação”
• Página 63 – Pesquisando...
02/07 – 5ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Trabalhando com som da letra “Ll”.
Aula online
Apostila “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, estojo completo e
TABELA DO BINGO DAS PALAVRAS.
• Trabalhar com o som da letra “Ll”;
• Identificar a letra “Ll”, dentro da música;
• Treinar o traçado correto da letra “Ll”;
• Ampliar o vocabulário através da escrita correta de novas
palavras.
Apostila “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, página 38 e 39.
• As atividades serão realizadas com a professora.
03/07 – 6ª feira
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Descobrindo palavras.
Escrever palavras com “Ll”
Apostila “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e estojo completo.
Despertar a curiosidade sobre a leitura e escrita das palavras..
Apostila “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, páginas 40 e 41.
✓ Não se esqueça de colocar nome e data.

Equipe Pedagógica do Colégio Santos Anjos.

