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SEGUNDA-FEIRA (05/04)

LÍNGUA PORTUGUESA

Tema a ser trabalhado: Continuação da aula anterior...

● Livro (Caderno A) - páginas: 80 e 81

ORIENTAÇÕES: Relembre com a criança a obra que analisamos até agora:

“Brincadeiras” de Ivan Cruz. Ainda a utilizaremos para a realização das

atividades propostas.

Página 80 - Leia o que está sendo pedido e explique para que a criança

compreenda. Permita que ela realize a atividade sozinha, depois de sua

explicação.

Página 81 - A mesma coisa: leia o que está sendo pedido e explique para que

a criança compreenda. Permita que ela realize a atividade sozinha, depois de

sua explicação.

INGLÊS

● Favor verificar no Unicaclass

MATEMÁTICA

Tema a ser trabalhado: Cabe mais ou cabe menos?

● Caderno B - Páginas: 88 e 89 (até a atividade 3)

ORIENTAÇÕES: Antes de iniciar as atividades, explique à criança que a

indicação de litro na embalagem mostra sua capacidade, ou seja, quanto de

líquido cabe nela.

Atividade de 1 a 3 - As crianças podem comparar as indicações de litros ou

considerar as embalagens utilizadas no dia a dia. Caso seja possível, pegue

alguns rótulos e pacotes para que sejam examinados pela criança.



ARTE

Tema a ser trabalhado: Parlenda, uma brincadeira popular

● Livro - Páginas: 38, 39 e 40

ORIENTAÇÕES: Páginas 38 e 39 - Inicie com a pergunta que abre a seção

“Você já ouviu falar em parlenda? Sabe o que é?”. Permita que a criança

expresse livremente suas hipóteses.

Para que compreendam melhor, segue link de vídeo explicativo que também

possui exemplos de parlendas:

https://www.youtube.com/watch?v=b4E0QvNWo7s&t=29s

Depois, leia a explicação das páginas e seus exemplos.

Página 40 - Inicie esta seção dando continuidade à conversa sobre parlendas

conhecidas das crianças. Leia o que está sendo pedido e explique para que a

criança compreenda.

Por fim, se for possível, convide a criança para brincar cantando ou recitando

suas parlendas favoritas.

ATIVIDADE VIVENCIADA

Para substituir o parque na aula presencial, sugiro que façam alguma

brincadeira ao ar livre.

https://www.youtube.com/watch?v=b4E0QvNWo7s&t=29s


TERÇA-FEIRA (06/04)

MATEMÁTICA

Tema a ser trabalhado: Calendário Anual

● Caderno B - Páginas: 89 e 90

● MATERIAL NECESSÁRIO: Calendário Anual - se tiverem.

ORIENTAÇÕES: Página 89 - Inicialmente, faremos a exploração do calendário

em uma roda de conversa adaptada, para que as crianças expressem o que

sabem sobre o calendário, como o que ele registra e por que o usamos.

Página 90 - Atividade 1: Com os calendários em mãos, exploraremos com os

alunos a contagem e a ordem dos meses do ano.

Atividade 2: Trabalharemos o número de dias dos meses do ano. Os alunos

devem perceber que fevereiro tem menos dias e que, nos demais meses, a

quantidade varia entre 30 e 31 dias.

Atividade 3: Para facilitar a compreensão, segue link com música dos dias da

semana:

https://www.youtube.com/watch?v=H2lS35Q7sOs

CIÊNCIAS

Tema a ser trabalhado: Finalização do capítulo 4

● Caderno B - Páginas: 145, 146, 147 e 148

ORIENTAÇÕES: Relembre com a criança o tema trabalhado na aula anterior:

plástico. Se achar pertinente, mostre a ela o vídeo passado anteriormente:

https://www.youtube.com/watch?v=uV0R0f1sy4Q

Página 145 - Apresente as situações abordadas no texto, que envolvem alguns

dos prejuízos causados pela obtenção de petróleo, pelo refinamento e

produção de plástico e pelo descarte incorreto dos resíduos formados por esse

material.

https://www.youtube.com/watch?v=H2lS35Q7sOs
https://www.youtube.com/watch?v=uV0R0f1sy4Q


Página 146 - Faça a leitura do texto para a criança e depois explique da forma

que entendeu. Explique que a reciclagem é feita em locais próprios e envolve a

transformação dos produtos em novos. Já o reaproveitamento pode ser feito

por qualquer pessoa, ao dar uma função diferente da original para o objeto.

Páginas 147 e 148 - Os exercícios do HORA DE PRATICAR são de

sistematização e revisão de tudo o que foi trabalhado durante o capítulo.

Leia o que está sendo pedido e permita que a criança realize com o máximo de

autonomia possível. É muito importante que isso ocorra, para verificar se ela

compreendeu o conteúdo e para seu processo de amadurecimento.



QUARTA-FEIRA (07/04)

GEOGRAFIA
Tema a ser trabalhado: “Mãos à Obra!” e “Vamos relembrar?”

● Caderno A - Páginas: 203, 204 e 205

● MATERIAIS NECESSÁRIOS: Caderno de desenho ou folha sulfite

ORIENTAÇÕES: Página 203 - Atividade 1: A atividade trabalha diferentes

habilidades associadas à compreensão das diferenças entre os

conceitos/noções de dia e noite, bem como a representação desses termos.

Permita que a criança se expresse livremente fazendo os desenhos solicitados

na atividade 1.

Atividade 2: Visa comparar a realidade do aluno (ações que realiza em seu

cotidiano) com os conceitos/noções trabalhados neste capítulo, referentes aos

períodos do dia e da noite.

Páginas 204 e 205 - A seção “Vamos relembrar?” visa à retomada dos

conteúdos de todos os capítulos. Aproveite para questionar a respeito de

dúvidas que podem ter ficado de conteúdos anteriores.

HISTÓRIA / CULTURA E SOCIEDADE

Tema a ser trabalhado: “Quem sou eu?” - Ciclo 1

● Caderno A - Páginas: 4, 5, 6, 7, 8 e 9

ORIENTAÇÕES: Explore as imagens de abertura para trabalhar o tema

proposto neste ciclo.

Explique que o nome completo é formado pelo nome (que pode ser simples ou

composto) e por um ou mais sobrenomes. Esclareça que o nome e o

sobrenome aparecem em documentos que nos identificam, como a carteira de

identidade e o crachá da escola.

Página 6 - Comente que todos nós temos um nome completo. Explique que o

primeiro nome geralmente é a forma como nos apresentamos e como os outros



nos chamam no dia a dia. Já o sobrenome está relacionado à família e aos

parentes e mostra um pouco da nossa história.

Página 7 - Explique que o nosso nome é importante para nos identificar, mas

ele não é suficiente para explicar quem somos. Comente que cada um de nós

possui família, história de vida, costumes, hábitos e experiências próprias.

Página 8 - Leia os verbetes apresentados para a criança e observe se ela tem

dúvida sobre o conteúdo.

Antes de iniciar a atividade da página, mostre o vídeo do link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE

Página 9 - Atividade 6: A criança deve pintar os itens correspondentes ao nome

dos pais, ao nome completo e à data de nascimento.

Para finalizar, deixarei o arquivo da última atividade disponível para quem

estiver em casa:

https://drive.google.com/file/d/1WOR31KL-FN3DPNQBVsVQlQDmMvq4yiCB/vi

ew?usp=sharing

JOGOS

Para relaxar depois de um dia de atividades e com fundo pedagógico (rs),

sugiro que joguem um jogo que possuem em casa e que a criança goste.

https://www.youtube.com/watch?v=y92Y9_hkIqE
https://drive.google.com/file/d/1WOR31KL-FN3DPNQBVsVQlQDmMvq4yiCB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WOR31KL-FN3DPNQBVsVQlQDmMvq4yiCB/view?usp=sharing


QUINTA-FEIRA (08/04)

LÍNGUA PORTUGUESA

Tema a ser trabalhado: Sílabas

● Caderno A - páginas: 82, 83, 84 e 85

ORIENTAÇÕES: Página 82 - A sílaba é cada emissão de som produzida na

pronunciação de uma palavra. Explique para a criança que é cada “pedacinho”

de uma palavra.

Segue link de vídeo para ajudá-los:

https://www.youtube.com/watch?v=FO7OicAgABw

Página 83 - Atividade 1: Antes de pintar, a criança pode bater em cada som

emitido da palavra. Exemplo: PÁ - Ela baterá palma somente uma vez, pois

abrimos a boca somente uma vez para falar “PÁ”.

Página 84 - Leia o que está sendo pedido para a criança e ajude-a no que for

preciso.

Página 85 - Leia a explicação para a criança e explique da forma que souber

para que possa executar a tarefa.

Quando dizemos que as palavras combinam, queremos dizer que elas rimam.

Exemplo: Coração com Avião; Melão com Balão, etc.

Procure evidenciar nas palavras as letras que são iguais que formam as rimas.

Para finalizar, mostre o vídeo do link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=6O_cgx_IXPs

Depois de assistir, pergunte à criança se ela percebeu as rimas e se ela

consegue repetir quais palavras rimam entre si na música.

https://www.youtube.com/watch?v=FO7OicAgABw
https://www.youtube.com/watch?v=6O_cgx_IXPs


MATEMÁTICA

Tema a ser trabalhado: Continuação da aula anterior e Hora de Praticar

● Caderno B - Páginas: 91, 92, 93 e 94

ORIENTAÇÕES: Página 91 - Atividade 4: Com o calendário em mãos, explore

a leitura e verifique se a criança apresenta alguma dificuldade em relação a

isso.

Leia o que está sendo pedido e ajude a criança, se for necessário.

Página 92 - Atividade 1: O objetivo é trabalhar a ordem dos meses no

calendário.

Atividades 2 e 3: Faremos oralmente.

Atividades 4 e 5: Com a ajuda da criança, conte em voz alta quantos meses

faltam para as próximas férias.

Páginas 93 e 94 - Atividade 6: Explore as imagens para conduzir a criança à

identificação dos períodos do dia, enfatizando o que os caracteriza.

Leia sempre o que está sendo pedido para a criança para que ela compreenda.

Permita que nas demais atividades ela faça sozinha.

ATIVIDADE VIVENCIADA: BRINQUEDOTECA

Para a criança que estiver em casa, a atividade será a de massinha. Deixe que

ela brinque, explorando sua imaginação. Além de ser um estímulo motor, a

massinha ajuda a criança na concentração e relaxamento.



SEXTA-FEIRA (09/04)

AMIGÁVEL MENTE

Tema a ser trabalhado: “Meu talento é…”

● Livro - Páginas: 79, 80, 81, 83 e 85

● TAREFA DE CASA: 88 e 89

ORIENTAÇÕES: O objetivo dessa aula é demonstrar alguma habilidade

pessoal ou talento que você tem.

Páginas 79, 80 e 81: Leia o texto para criança narrado pelo personagem

Camaleão.

Página 81 - Atividade 1: Pergunte à criança se ela percebeu que o Camaleão

tem o talento de mudar de cor e precisou treinar o controle das emoções para

conseguir controlar essa mudança.

Página 83 - Antes de iniciar a atividade, retome a história. Exemplos de

questões que se possa fazer à criança para a retomada: “Quem está contando

a história? Qual é o título? O que o personagem começa contando? E o que

acontece depois?”

Página 85 - Leia o que está sendo pedido e motive a criança a usufruir de sua

imaginação e autonomia para a realização da atividade.

Para quem estiver participando da aula ao vivo, pedirei para apresentar seu

desenho para a turma, explicando o que desenhou.

Para finalizar, segue link de vídeo que possui o tema da aula:

https://www.youtube.com/watch?v=BAY20zK8qII

ARTE

Tema a ser trabalhado: HORA DE PRATICAR

● Livro - Página: 41, 44 e 45

ORIENTAÇÕES: Página 41 - Inicie a seção “HORA DE PRATICAR”

explicando para a criança a proposta da atividade. Em seguida, faça a leitura

https://www.youtube.com/watch?v=BAY20zK8qII


completa da parlenda “Um, dois, feijão com arroz” em ritmo lento. Depois, faça

uma leitura mais fluida, exercitando com ela o lado musical.

As respostas das atividades são pessoas, por isso, permita que a criança

expresse aquilo que deseja registrar no livro. Ajude-a na escrita dessas

respostas.

Ao final, a criança deverá desenhar a brincadeira da parlenda.

Páginas 44 e 45 - Nesta seção, ajude a criança a retomar os temas trabalhados

nos capítulos desta unidade. Estimule-a a expressar o que recorda sobre eles,

utilizando a ilustração e seus elementos como ponto de partida.

LÍNGUA PORTUGUESA

Tema a ser trabalhado (1): Continuação da aula anterior...

● Caderno A - página: 86

ORIENTAÇÕES: Página 86 - Atividade 5: Faremos coletivamente e de forma

adaptada para que as crianças não sintam dificuldade em copiar todo o texto

no caderno.

Atividade 6: Leia e explique o que está sendo pedido. Ajude a criança, mas não

faça por ela. Permite que ela pense antes de registrar sua resposta.

Tema a ser trabalhado (2): Projeto Leitura: “O menino que aprendeu a ver” -

Ruth Rocha.

ORIENTAÇÕES: Retomaremos o início da história que já foi contada e

continuarei a leitura com os alunos.

A criança que estiver com o livro, acompanhará a leitura feita pela professora e

analisará as imagens de cada página.



BRINQUEDO DE CASA

Para os alunos que estiverem em casa, a atividade será a mesma. Peça que

ela escolha um brinquedo que goste e brinque de sua maneira.

Ótim� fina� d� seman�!
Cuide�-s�!

Beĳ�, Prô Amand�.


