
    

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 

  

―Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula 

educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse 

contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos 

pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas 

propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e 

habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de 

maneira complementar a educação familiar – especialmente quando se trata da educação dos 

bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois 

contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação. Nessa 

direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do 

diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a 

família são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas 

plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade." 

(BNCC, 2018, p. 36) 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf


DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL  (BNCC) 

 

➢ CONVIVER com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 

linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças 

entre as pessoas. 

➢ BRINCAR cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 

parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 

conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

➢ PARTICIPAR ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das 

atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a 

escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 

elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

➢ EXPLORAR movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 

sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

➢ EXPRESSAR, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

➢ CONHECER-SE e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem 

positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escola r e em seu contexto familiar e comunitário.  

 
 

  



De acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC, a definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) dispõem. Os campos são inter-relacionados e oferecem condições para o desenvolvimento de um 

trabalho abrangente e fundamental quando traduzidos na prática educativa. Além disso, podem ser concebidos como ferramenta para acompanhar a progressão 

das aprendizagens durante todo o ano e ao final dele. São eles: 

 

 O eu, o outro e o nós – Quando chega à instituição escolar o foco da criança é seu próprio mundo (EU). No ambiente escolar ela passa a perceber seus 

colegas (OUTRO). Interagindo no meio dos outros (NÓS). 

 

 Corpo, gestos e movimentos – A criança explora o espaço em que vive e os objetos a sua volta com o corpo, por meio dos sentidos, gestos e movimentos. 

Linguagens como música, dança, teatro e brincadeiras. O corpo ganha centralidade (modos de ocupação e uso do próprio corpo). 

 

 Traços, sons, cores e formas – Contato com artes visuais, música, teatro, dança. Desenvolvimento da sua sensibilidade, criatividade e sua própria maneira 

de se expressar. 

 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação – Escutar histórias, participar de conversas (oralidade e escuta), ter contato com os livros- a compreensão da escrita 

como uma forma de comunicação. 

 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – A criança vive inserida em um mundo de descobertas. O despertar da curiosidade para o 

mundo físico, seu corpo, animais, plantas, natureza, conhecimentos matemáticos. 

 

 



 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO 

E O NÓS 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes 

de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos.  

 

(EI02EO02) Demonstrar imagem 

positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios.  

 

(EI02EO03) Compartilhar os 

objetos e os espaços com 

crianças da mesma faixa etárias  

e  a d u l t a s . 

 

(EI02EO04) Comunicar-se com os 

colegas e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

 

(EI02EO05) Perceber que as 

pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas 

diferenças. 

 

(EI02EO06) Respeitar regras 

básicas de convívio social nas 

interações e brincadeiras.  

 

(EI02EO07) Resolver conflitos nas 

interações e brincadeiras, com a 

orientação de um adulto. 

1- RELAÇÃO COM OS COMPANHEIROS 

• Oferecer materiais e propor atividades em que as 

crianças percebam a necessidade de compartilhar e 

cooperar, ajudando cada uma a reconhecer a existência 

do ponto de vista do outro e a considerar possíveis 

sentimentos, intenções e opiniões das demais pessoas, 

construindo atitudes negociadoras e tolerantes. 

• Organizar o ambiente e as rotinas, favoráveis a uma boa 

transição casa-escola e criação de vínculos entre as 

crianças. 

 

2-AUTOCONHECIMENTO E CUIDADO DE SI MESMO. 

• Desenvolver atividades que auxilie na construção da 

identidade pessoal, e promova um sentimento de 

autoestima, autonomia e confiança em suas 

possibilidades de pertencimento a um determinado grupo 

étnico-racial, crença religiosa, local de nascimento etc. 

• Fortalecer os vínculos afetivos de todas as crianças com 

suas famílias e ajudá-las a captar as possibilidades 

trazidas por diferentes tradições culturais para a 

compreensão do mundo e de si mesmas. 

• Cuidar da imagem de si mesmo por meio da sua 

apresentação pessoal, de seus pertences e da 

manifestação de gostos e preferências por brincadeiras; 

• Interagir com os companheiros em situações de 

brincadeira, buscando compartilhar significados comuns. 

• Brincadeiras de esconder e achar; 

montar e derrubar; 

• Rodas de histórias; 

• Rodas de conversas; 

• Oficinas de desenhos, pinturas e 

modelagens. 

• Criar momentos de convivências 

onde a familiar participe das aulas, 

seja para contar uma história, 

relatar informações sobre os filhos 

ou até mesmo fazer atividades 

lúdicas pelo menos duas vezes por 

mês. 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

acompanhamento e 

registro do 

desenvolvimento 

dos processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com 

o professor, 

auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de 

promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, 

GESTOS  E 

MOVIMENTOS 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 

movimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 

espaço, orientando-se por noções 

como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se 

envolver em brincadeiras  e atividades 

de diferentes naturezas.  

 

(EI02CG03)  Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, 

saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações.  

 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu 

corpo. 

 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

1 - EXPERIÊNCIAS COM BRINCADEIRAS 

• Montar um brinquedo, pegar objetos e manuseá-los 

com certos cuidados 

• Aprimorar a coordenação visomotora fina, utilizando 

movimento de preensão com pinça em diferentes 

situações de uso de objetos, como lápis, pincel, caneta 

ou jogos de encaixe com peças pequenas; 

• Explorando os diferentes desafios oferecidos pelo 

espaço com maior autonomia e presteza por meio de 

movimentos como andar, correr, saltar, saltitar, pular 

para baixo, subir, escalar, arrastar-se, pendurar-se, 

balançar-se, equilibrar-se etc. 

2 - EXPERIÊNCIAS COM DANÇA 

• Recriar movimentos a partir de uma música, de um som, 

de uma ideia, e se sensibiliza quanto ao valor expressivo 

de seus gestos, na medida em que explora: 

• Desenvolvendo habilidades motoras e o controle 

de seus movimentos no deslocamento do espaço, 

alternando diferentes velocidades, direções e 

posições. 

• Danças de ritmos variados 

• Brincar de cantar, de dançar, de 

desenhar, de escrever, de jogar 

futebol, de jogar bola ao cesto, 

boliche, esconde-esconde, etc. 

• Brincar em pares, trios ou 

pequenos grupos, com jogos 

que envolvam marcações visuais 

no ambiente por exemplo: 

amarelinha, encontrar ―tesouros‖ 

ou outros objetos escondidos 

nas dependências da escola ou 

outros locais. 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

acompanhamento e 

registro do 

desenvolvimento dos 

processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com o 

professor, auxiliando 

no planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de promoção. 



 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E 

FORMAS 

 

(EI02TS01) Criar sons com 

materiais, objetos e instrumentos 

musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. 

 

(EI02TS02) Utilizar materiais 

variados com possibilidades de 

Manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criarobjetos 

tridimensionais.  

 

(EI02TS03) Utilizar diferentes 

fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras 

cantadas,  canções, músicas e 

melodias. 

1- LINGUAGENS MUSICAL 
• Produzir sons a partir de instrumentos 

musicais diversos, como sinos, flautas, apitos, 

coquinhos, etc. 

• Identificar e imitar sons conhecidos, como os 

sons da natureza (cantos de pássaros, ―vozes‖ de 

animais, barulho do vento, da chuva etc.), sons da 

cultura (vozes humanas, sons de instrumentos 

musicais, de máquinas, produzidos por objetos e 

outras fontes sonoras) ou o silêncio, 

• Participar de jogos e brincadeiras que 

envolvam a dança e/ ou a improvisação 

musical. 

2- LINGUAGENS VISUAIS 

• Criar produtos com massa de modelar ou argila a 

partir de seu próprio repertório, explorando 

diferentes elementos, como forma, volume, 

textura etc. 

• Riscar, pintar e traçar marcas que participem de 

situações de auto iniciativa e de escolha, 

envolvendo explorações de 

tintas e instrumentos riscantes 

• Brincadeiras, atividades 

individuais, em duplas ou 

pequenos grupos e de 

situações de exploração dos 

ambientes à sua volta, 

procurando objetos e 

coisas que tenham sons 

diferentes dos que já 

conhecem. 

• Bater palma conforme o 
ritmo da música. 

• Acompanhar a música 

batendo em um objeto ou 

buscar sons diferentes em 

objetos que lhes são 

familiares. 

• Mexer com areia, água, 
tintas etc., 

A avaliação far-se-á mediante o 

acompanhamento e registro do 

desenvolvimento dos processos 

de aprendizagem das crianças; 

para refletirmos sobre a qualidade 

das interações estabelecidas com 

outras crianças, funcionários e 

com o professor, auxiliando no 

planejamento educativo, sem o 

objetivo de promoção. 

  



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES 

EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 
 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e 

reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos. 
 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção 

ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e 

acompanhando, com orientação do adulto- 

leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, 

da esquerda para a direita). 
 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas 

sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais 

acontecimentos.  
 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. 

 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, 

com base em imagens ou temas sugeridos.  
 

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores 

textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais. 
 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de 

situações de escuta para ampliar seu contato 

com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.). 

 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos 

e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos. 

1 – LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

COORDENAÇÃO VISOMOTORA 

• Ampliar o vocabulário; 

• Traçado de linhas 

• Pintura 

• Recorte e colagem 

• Apresentação, traçado das letras 

(cursivas e caixa 

alta) 

• Identificar o nome e de seus colegas 

• Psicomotricidade. 

• sequência lógica 

• Escrita do nome;  

 

2 – LEITURA 

• Leituras de imagens. 

• Leituras de símbolos. 

• Montar jogos: quebra-cabeça, 

memória. 

 

3 - COORDENAÇÃO MOTORA FINA E 

GROSSA 

• Recorte e colagem de 

materiais diversos; 

• Ouvir, compreender, contar, 

recontar e criar narrativas. 

• Repetição de estruturas 

simples (nomes próprios, 

colegas e família); 

• Leitura de imagens; 

• Incentivar o 

reconhecimento de rótulos; 

• Desenhos e grafismo; 

• Folhear livros, revistas, 

jornais e gibis. 

• Utilização de fantoches ou 

dedoches; 

• Pintar/ cobrir letras 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

acompanhamento e 

registro do 

desenvolvimento dos 

processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com o 

professor, auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES 

EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

(EI02ET01) Explorar e descrever 

semelhanças  e  diferenças entre as 

características   e  propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho).  
 

(EI02ET02) Observar, relatar e 

descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.).  
 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras 

crianças, situações de cuidado de 

plantas e animais nos espaços da 

instituição e fora dela. 
 

(EI02ET04) Identificar relações 

espaciais (dentro e fora, em cima, 

embaixo, acima, abaixo, entre e do 

lado) e temporais (antes, durante e 

depois). 

 

(EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.).  
 

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos 

de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, 

rápido, depressa, devagar). 
 

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 

pessoas, livros etc., em contextos 

diversos. 
 

(EI02ET08) Registrar com números a 

quantidade de crianças (meninas e 

meninos, presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 

1 – EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 

ESPAÇO 

• Noções espaciais: dentro e fora, em cima, 

embaixo, acima, abaixo, entre e do lado 

• Representação do espaço a partir de 

diferentes pontos de referência: situações de 

exploração tátil e visual das propriedades 

(forma, tamanho, posição, direção) e das 

formas geométricas (planas e não planas) 

2 - EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 

TEMPO 

 Agora, antes, durante, depois, ontem, 

hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar. 

3  EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO À MEDIDA 

• Contagem de objetos (brinquedos, livros etc.); 

• Construir a noção de sequência numérica 

verbal. 

4 - EXPERIÊNCIAS QUANTO ÀS 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

• Observar elementos da natureza como: 

variedades de cores, tamanhos, texturas, 

formas, etc. 

• Participar de situações nas quais consigam 

brincar na areia, brincar com água, deitar, se 

arrastar ou engatinhar na grama. 

• Montar jogos de memória; 

quebra – cabeça; jogo de encaixe. 

• Pinturas com as cores variadas. 

• Traçar os números de 0 ao 10. 

• Brincadeiras com blocos lógicos 

(cores, formas e números) 

• Colagem de canudinho, palitos, 

algodão, papel picado, fios de lã, 

retalhos de tecido; 

• Utilizar diferentes estratégias 

para juntar,  repartir e  tirar 

quantidades, e a avançar ou 

retroceder em uma  série 

numérica. 

• Brincadeiras no espaço interno e 

externo; 

• Oficinas de desenho, pintura, 

modelagem e música; 

A avaliação far-se-

á mediante o 

acompanhamento 

e registro do 

desenvolvimento 

dos processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com 

o professor, 

auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de 

promoção. 

 



 

 

SUGESTÃO DE HORÁRIO  

ESCOLA INTEGRAL 

 

MATERNAL III 
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ESCOLA INTEGRAL  
 

O ensino integral é uma tendência da educação moderna que já existe em diversos países 
de primeiro mundo, como Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, Irlanda e Finlândia. Por 
lá, os alunos costumam ficar até 9 horas por dia na escola. Levando em conta que a 
maioria das crianças aqui no Brasil estuda apenas 5 horas por dia, fica claro como essa 
diferença pode afetar o nível educacional. 

O embasamento por trás desse apelo envolve a ideia de que os filhos não são só da 
mulher e, portanto, sua educação deve ser partilhada entre a sociedade e a família, com 
equilíbrio de poder. Assim, o acesso à escola integral não é visto como assistencialismo, e 
sim como o cumprimento de um papel importante: o de colocar as crianças em contato 
com outras, bem como com adultos que contribuirão para seu crescimento. 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, é uma 
das metas do Plano Nacional de Educação (PNE). O intuito é que pelo menos 25% dos 
alunos da educação básica seja atendido. Composto por 20 metas, o PNE foi sancionado 
em 2014 e estabeleceu diretrizes e estratégias para a educação brasileira em um período 
de dez anos.  

ESTRATÉGIAS 
 
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 
inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos 
(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores 
em uma única escola; 
 
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 
prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade 
social; 
 
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como 
da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação 
em tempo integral; 
 
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 
 
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos 
(as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das 
entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 
 
6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das 
escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com 

https://novosalunos.com.br/escola-em-periodo-integral-diferenca-entre-assistencialismo-e-escolarizacao/
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a rede pública de ensino; 
 
6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se 
as peculiaridades locais; 
 
6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas; 
 
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 
atividades recreativas, esportivas e culturais. 
 
 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-
educacao 
Com Adaptações 

 

  

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-educacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-educacao
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Neste caderno, serão apresentadas sugestões de Planos de Aulas para serem trabalhados durante o 

Ano Letivo. Para cada Aula será apresentado um quadro conforme abaixo: 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário  Início Término ATIVIDADE 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma 

ciranda no pátio 

Em Sala/Rotina: 

- Formação da roda de conversa 

- Entrega dos crachás 

- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  

- Chamada com as fichas 

- Organização da rotina com as plaquinhas 

- Contagem das crianças da turma 

- Escolha dos ajudantes 

- Como está o tempo 

- Que dia é hoje? Calendário 

- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  

- Ativividade 1  

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 

- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Linguagem  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 

Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 

- Jantar e escovação 

- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-

relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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TERÇA-FEIRA 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma 

ciranda no pátio 

Em Sala/Rotina: 

- Formação da roda de conversa 

- Entrega dos crachás 

- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  

- Chamada com as fichas 

- Organização da rotina com as plaquinhas 

- Contagem das crianças da turma 

- Escolha dos ajudantes 

- Como está o tempo 

- Que dia é hoje? Calendário 

- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  

- Atividade 1  

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 

- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 

Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 

- Jantar e escovação 

- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-

relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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QUARTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com 
uma ciranda no pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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QUINTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com 
uma ciranda no pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
Atividade  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Natureza e Cultura 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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SEXTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com 
uma ciranda no pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

ROTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rotina é um instrumento gerencial de grande valor, tendo em vista a organização dos alunos, 
das famílias e dos profissionais que fazem o atendimento às crianças direta ou indiretamente. 
Ela permite que todos se orientem no tempo e no espaço do ambiente educacional, o que 
possibilita que todos os envolvidos sejam independentes e autônomos. 

Cabe a você professor, criar um espaço dentro da sala de aula para expor a rotina e trabalhar 
com ela pedagogicamente, abordando-a dia após dia, sem esquecer-se de introduzir as 
modificações necessárias. 
 

SALA DE AULA 

Na sala de aula é importante que tenha, ao menos: 

 Painel de rotina 

 Painel de presença 

 Painel de letras e números 

 Cantinho da leitura 

 Cantinho pedagógico 

 

PAINEL DE ROTINA: 

O Painel de Rotina é um espaço onde a criança identifica o que acontecerá no dia. Sugere-se 
que tenha: 
 

 Calendário: O calendário é um recurso rico em informações. Com ele é possível estudar 
os dias da semana. 
Opção 1 - Utilizar músicas nas primeiras semanas (ver sugestões no Anexo). Depois, pode-se 
perguntar somente.  
 
Opção 2 – Confeccionar palitinhos (de sorvete) com os dias da semana. Para cada palitinho 
colocar o numeral + a palavra ―feira‖ e uma ilustração que possa identificar cada dia:  
 
2ª Feira – bicho preguiça (normalmente é o dia da preguiça) 
3ª Feira – crianças fazendo atividade 
4ª Feira – dias das frutinhas (normalmente a 4ª. Feira é o dia de feira nos mercados) 
5ª Feira – um bonequinho mais contente porque está chegando a 6ª. Feira. 
6ª Feira – crianças muito contentes com brinquedos. 

  Sábado – menino empinando pipa 
  Domingo – família reunida no almoço.  

Opção 3 – Leitura com inferência – escolher um dia da semana e chamar de ―5ª. Feira é dia de 
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CRIAR HISTÓRIA!‖ – a professora mostra figuras ou livros, mas quem conta a história é a 
criança.  
 
Na 6ª. Feria é dia do TEATRO, da MÚSICA ou das ARTES. 
Caso seja escolhida a opção 3, pode-se utilizar uma mistura da Opção 2 com esta. Nesse 
caso, a ilustração do palito da 5ª. Feira deve um livro e da 6ª. Feira algo que represente 
diversão (teatro, música e artes).  
Neste Painel somente colocar o dia atual. Os outros ficam guardados.  

 

 Estações do ano – Troca de painel: Verão, Outono, Inverno e Primavera. 
 

 Meses do ano – Troca dos meses... aproveita para relacionar com as estações do ano.  
 

 Como está o tempo? – Desenho de chuva, nuvem, frio, nublado, sol, etc. Pode-se 
utilizar várias músicas e brincadeiras. 
 
Músicas: 

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=nTT_WSKi6mI 
 

2) A Janelinha  
Hélio Ziskind 
 
A janelinha fecha 
quando está chovendo 
a janelinha abre 
se o sol está aparecendo 
fechou abriu 
fechou abriu fechou 
o guarda chuva abre 
quando está chovendo 
o guarda chuva fecha 
se o sol está aparecendo 
abriu fechou 
abriu fechou abriu 
 
Convidar as crianças a trabalharem com o corpo enquanto cantam. Trabalhar os 
gestos para cada temperatura e clima. Ter ilustrações que representam cada caso. 

 

 O Relógio – Fazer um relógio analógico e ir trocando a hora conforme a atividade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nTT_WSKi6mI
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLihbI0mLMc_6jlOOffd9zUmoOXSA:1630972172123&q=H%C3%A9lio+Ziskind&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwpzCsoW8TK53F4ZU5mvkJUZnF2Zl4KAHYZoBgfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiuq9TnxOvyAhXbrZUCHUtdCaAQMXoECAsQAw
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PAINEL DE PRESENÇA: 
Colocar um painel com as informações dos alunos, indicando os presentes e ou ausentes 
naquele dia. Ver anexo. 
 

 Chamada Interativa: Na chamada interativa, você sugere que o grupo observe a sala e 
verifique quem está presente e quem faltou. A lista de nomes gravados em placas ou 
crachás é um material que pode ser aproveitado de forma inovadora.  

 Sugestões para chamada interativa: 
- Preenchimento de quadros com números: Quantos somos? Quantos faltaram? 
- Quadro com as fichas de todos os nomes dos alunos que possibilite a retirada dos 
nomes daqueles que faltaram. 
- Quadro com bonequinhos confeccionados pelas crianças para a representação delas. 
Eles devem apresentar o nome de cada criança e ser caracterizados por uma imagem, 
também escolhida pelo aluno. 

 Sugestões de atividades com os crachás de nomes: 
- Misturar os crachás nas mesinhas para que cada um pegue o seu. 

 

PAINEL LETRAS E NÚMEROS  

Neste painel serão trabalhados: 

Momento 1 – vogais e números até 5, por dois meses.  

Momento 2 – Depois entra todo o alfabeto, destacando as vogais (vogais com a mesma cor, 
mas diferentes das consoantes que podem ser de diversas cores) e os números até 10 (até o 9 
da mesma cor e o ―10‖ em cor diferente). 

Momento 1: As vogais são todas da mesma cor em maiúscula e os números devem ter imagem 
com representação de quantidade. 

 

Numeral Representação 

1 Um pato em um lago 

2 Dois ovos 

3 Três crianças 

4 Quatro peixes 

5 Cinco bolas 

 

Utilizar numerais com desenho simples, do tipo: 

 

As vogais são todas da mesma cor em maiúscula. 
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Como trabalhar? Todos os dias deve-se fazer a leitura simples dos números e das vogais. 

Momento 2: Quando chegar no momento de juntar as consoantes e os números até 10, lembrar 
que as vogais serão da mesma cor e o numerais também são da mesma cor com exceção do 
―10‖, que deve ter cor diferente. 

Na confecção do quadro, usar palavras simples com formação de sílabas simples, na medida 
do possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como trabalhar? Utiliza-se também a leitura simples somente das letras do alfabeto. Em 
alguns momentos, pode-se convidar as crianças a falarem uma palavra iniciada por uma letra. 

Cantinho da leitura 

Espaço para as crianças terem convívio com livros, revistas (materiais impressos). É bom que 
esse espaço seja convidativo, confortável. Se possível, coloque um colchão, tapete, EVA ou 
outros. 

Cantinho pedagógico 

Espaço reservado para os materiais trabalhados em sala de aula. 

 

 

 

MOMENTOS DO DIA 
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 Hora da chegada: para a chegada à escola, é importante trabalhar atividades 
específicas, tais como: cantar uma música de boas-vindas para recepcioná-las ou, fazer 
alguma brincadeira para que as crianças entendam que, naquele momento, a rotina 
escolar começou. 

 Hora da roda: esse é um dos momentos mais importantes do dia. É quando o professor 
reúne as crianças na sala de aula e conversa com elas sobre as atividades que serão 
realizadas. Na ocasião, ele pode estimulá-las a contar algo sobre as suas vivências, 
trabalhar o calendário, fazer a chamada e lembrar quem será o ajudante do dia (que 
deve ser definido por ordem alfabética ou por ordem de chamada. Isso pode entrar na 
lista dos COMBINADOS). Isso vai proporcionar segurança para os pequenos. 

 Hora das atividades: é a hora em que é proposto o conteúdo a ser trabalhado. 
Conforme for o tema, as atividades podem ser realizadas de forma coletiva ou individual, 
e desenvolvidas em diferentes locais, dentro ou fora da escola.  

 Hora do lanche: comer é essencial para o organismo, mas também é uma necessidade 
psicológica e social. Por isso, é na hora do lanche que a criança tem a oportunidade de 
se relacionar com os coleguinhas, adquirir muitos conhecimentos e, ao mesmo tempo, 
desenvolver sua autonomia. A refeição é um momento essencial para o 
desenvolvimento saudável da criança, além de fazer parte do processo educativo. É 
importante que a hora do lanche seja prazerosa e alegre, que se partilhem informações 
entre colegas, onde se aprenda a preparar e cuidar do alimento com independência, 
bem como, a ter boas maneiras durante as refeições.  

 Hora da higiene: o professor deve realizá-la diariamente, visando ressaltar a 
necessidade de escovar os dentes após as refeições, lavar as mãos após utilizar o 
banheiro e antes das refeições, etc. Nesse momento, o professor deve explicar sobre os 
hábitos de higiene, explicando o quanto são fundamentais para preservar a saúde.  

 Hora da brincadeira: na educação Infantil, as brincadeiras devem fazer parte da rotina 
e ser desenvolvidas em diferentes momentos do dia. A brincadeira é uma oportunidade 
valiosa para a criança aprender a conviver com as diferenças, compartilhar ideias, 
regras, objetos e brinquedos. Pensar em atividades que proporcionem o movimento e a 
expressão corporal significa contribuir com o conhecimento do próprio corpo, e permite à 
criança experimentar as possibilidades que ele oferece.  

 Hora das atividades extraclasse: o professor deve estar atento à vida da comunidade 
e da cidade onde atua. É importante que busque oportunidades interessantes, que se 
relacionem com os projetos desenvolvidos na sala, ou que possam ser o início de novos 
projetos. Vale programar passeios ao zoológico, cinema, teatro, hortas, circo, no bairro, 
na biblioteca, etc. Há inúmeras atividades que podem ser incluídas na rotina da 
educação infantil. Isso certamente enriquece e amplia muito o projeto pedagógico, que 
não precisa ser desenvolvido exclusivamente na área da escola.  

 Hora da saída: no momento da saída, pode ficar definido que as crianças devem calçar 
os sapatos, guardar os brinquedos e materiais utilizados, entre outras tarefas. É válido 
também trabalhar com músicas ou brincadeiras que remetam à despedida. Com a 
repetição diária das mesmas atividades, as crianças irão assimilar o que faz parte da 
rotina escolar. 

 
Planos de Aula para atividades de rotina:  
Professor, você pode entrar o site da Nova Escola e acessar vários planos de aula 
disponibilizados e enriquecer suas atividades de rotina. 

Link de acesso: https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/creche 
Fonte: https://www.divino.com.br/blog/educacao-infantil/rotina-na-educacao-infantil--entenda-sua-

importancia-2020-05-18 

  

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/creche
https://www.divino.com.br/blog/educacao-infantil/rotina-na-educacao-infantil--entenda-sua-importancia-2020-05-18
https://www.divino.com.br/blog/educacao-infantil/rotina-na-educacao-infantil--entenda-sua-importancia-2020-05-18
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Calendário: O calendário é um recurso rico em informações. Com ele é possível estudar os 
dias da semana, os meses do ano, os feriados e as estações do ano. Com o calendário é 
possível fazer muitas perguntas: que dia é hoje? Em que mês estamos? Que dia foi ontem? 
Que dia será amanhã? Entre muitas outras. 
Para trabalhar os dias da semana, uma possibilidade é afixar na lousa cartazes com os nomes 
de cada dia escrito com cores diferentes. As cores, além de atraírem a atenção das cranças, 
ajudam a turma a associar cada coloração ao dia correspondente. Ao longo do ano os alunos 
poderão sozinhos apresentar aos amigos em qual dia da semana estão.  

Chamada Interativa: Na chamada interativa, você sugere que o grupo observe a sala e 
verifique quem está presente e quem faltou. A lista de nomes gravados em placas ou crachás é 
um material que pode ser aproveitado de forma inovadora. 

Sugestões para chamada interativa:  
- Preenchimento de quadros com números: Quantos somos? Quantos faltaram? 
- Quadro com as fichas de todos os nomes dos alunos que possibilite a retirada dos nomes 
daqueles que faltaram. 
- Quadro com bonequinhos confeccionados pelas crianças para a representação delas. Eles 
devem apresentar o nome de cada criança e ser caracterizados por uma imagem, também 
escolhida pelo aluno. 

Sugestões de atividades com os crachás de nomes: 
- Espalhar os crachás no meio da sala e pedir que cada aluno ache o seu. 
- Misturar os crachás no chão para que separem os nomes dos meninos e das meninas. 
- Misturar os crachás e sugerir que separem os nomes das crianças que faltaram dos alunos 
que estão presentes. 
- Separar os crachás cujos nomes comecem ou terminem com a mesma letra ou tenham o 
mesmo número de letras. 
- Brincar de batata-quente: os alunos em roda ouvem uma música e ao mesmo tempo passam 
de mão em mão algum objeto. Quando a música é interrompida, aquele que estiver com o 
objeto nas mãos deve dizer o seu nome e, em seguida, reconhecer entre os crachás aquele 
que é o seu. 
- Espalhar os crachás no chão ou sobre uma mesa e pedir que cada aluno, um por vez, 
escolha um crachá e o entregue ao seu dono, que deve colocá-lo de volta no quadro de 
chamada.  

Hora da chegada: para a chegada à escola, é importante trabalhar atividades específicas, tais 
como: cantar uma música de boas-vindas para recepcioná-las ou, fazer alguma brincadeira 
para que as crianças entendam que, naquele momento, a rotina escolar começou. 

Hora da roda: esse é um dos momentos mais importantes do dia. É quando o professor reúne 
as crianças na sala de aula e conversa com elas sobre as atividades que serão realizadas. Na 
ocasião, ele pode estimulá-las a contar algo sobre as suas vivências, trabalhar o calendário, 
fazer a chamada e escolher o ajudante do dia. Isso vai proporcionar segurança para os 
pequenos. 

Hora das atividades: é a hora em que é proposto o conteúdo a ser trabalhado. Conforme for o 
tema, as atividades podem ser realizadas de forma coletiva ou individual, e desenvolvidas em 
diferentes locais, dentro ou fora da escola.  

Hora do lanche: comer é essencial para o organismo, mas também é uma necessidade 
psicológica e social. Por isso, é na hora do lanche que a criança tem a oportunidade de se 
relacionar com os coleguinhas, adquirir muitos conhecimentos e, ao mesmo tempo, 
desenvolver sua autonomia. A refeição é um momento essencial para o desenvolvimento 
saudável da criança, além de fazer parte do processo educativo. É importante que a hora do 
lanche seja prazerosa e alegre, que se partilhem informações entre colegas, onde se aprenda a 
preparar e cuidar do alimento com independência, bem como, a ter boas maneiras durante as 
refeições.  

Hora da higiene: o professor deve realizá-la diariamente, visando ressaltar a necessidade de 
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escovar os dentes após as refeições, lavar as mãos após utilizar o banheiro e antes das 
refeições, etc. Nesse momento, o professor deve explicar sobre os hábitos de higiene, 
explicando o quanto são fundamentais para preservar a saúde.  

Hora da brincadeira: na educação Infantil, as brincadeiras devem fazer parte da rotina e ser 
desenvolvidas em diferentes momentos do dia. A brincadeira é uma oportunidade valiosa para 
a criança aprender a conviver com as diferenças, compartilhar ideias, regras, objetos e 
brinquedos. Pensar em atividades que proporcionem o movimento e a expressão corporal 
significa contribuir com o conhecimento do próprio corpo, e permite à criança experimentar as 
possibilidades que ele oferece.  

Hora das atividades extraclasse: o professor deve estar atento à vida da comunidade e da 
cidade onde atua. É importante que busque oportunidades interessantes, que se relacionem 
com os projetos desenvolvidos na sala, ou que possam ser o início de novos projetos. Vale 
programar passeios ao zoológico, cinema, teatro, hortas, circo, no bairro, na biblioteca, etc. Há 
inúmeras atividades que podem ser incluídas na rotina da educação infantil. Isso certamente 
enriquece e amplia muito o projeto pedagógico, que não precisa ser desenvolvido 
exclusivamente na área da escola.  

Hora da saída: no momento da saída, pode ficar definido que as crianças devem calçar os 
sapatos, guardar os brinquedos e materiais utilizados, entre outras tarefas. É válido também 
trabalhar com músicas ou brincadeiras que remetam à despedida. Com a repetição diária das 
mesmas atividades, as crianças irão assimilar o que faz parte da rotina escolar. 

 

Planos de Aula para atividades de rotina:  
Professor, você pode entrar o site da Nova Escola e acessar vários planos de aula 
disponibilizados e enriquecer suas atividades de rotina. 

Link de acesso: https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/creche 
Fonte: https://www.divino.com.br/blog/educacao-infantil/rotina-na-educacao-infantil--
entenda-sua-importancia-2020-05-18 
 

PREPARANDO UM AMBIENTE ALFABETIZADOR 
 

―Um ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de situações de usos reais de leitura 
e escrita das quais as crianças tem oportunidade de participar‖. (RCNEI; SEF, 1998, p.154). 
 
Abaixo, algumas sugestões para a organização da sala de aula: 

 

 Alfabeto perto dos alunos e na altura deles. 

 

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/creche
https://www.divino.com.br/blog/educacao-infantil/rotina-na-educacao-infantil--entenda-sua-importancia-2020-05-18
https://www.divino.com.br/blog/educacao-infantil/rotina-na-educacao-infantil--entenda-sua-importancia-2020-05-18
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 Espaço para exposição de textos usados na leitura compartilhada, para que as crianças 

possam recuperá-los quando quiserem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mural para exposição da produção dos alunos 
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 Biblioteca de classe, com materiais diversos de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendário com uma folha para cada mês para que as crianças trabalhem, na rodinha 

inicial, o dia da semana pintando o quadrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Listagem com o primeiro nome de todos os alunos, organizados em ordem alfabética e tendo 

a letra inicial destacada em vermelho (usar letra maiúscula). 
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 Numerário (sequência numérica de 0 a 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajudantes do dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartaz do tempo 
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 Cartaz: Quantos somos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartaz dos combinados da turma 
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 Palavrinhas mágicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartaz Regrinha de Ouro 
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 Fichas das atividades da rotina diária 
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 Fichas dos nomes das crianças 

 

 

 

 

 

MARIANA 

 

JOÃO PEDRO 

 
 

 Aniversariantes do mês 
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ATIVIDADES COM NOMES 

 
O trabalho com os nomes dos educandos das séries iniciais é ESSENCIAL e você pode incluir 
essa prática de diferentes formas na sua rotina diária em sala de aula. 
 
 
Principais materiais que você precisa providenciar para trabalhar constantemente com os nomes. 
 
1° Crachás individuais 
 
 
 
 
 
2° Listão com os nomes da turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° Alfabeto móvel individual 
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4° Tesoura cola e material para recorte (jornais, revistas, folhas impressas com tipos variados de 
letras, folha impressa com os nomes dos educandos etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° Alfabetos móveis em formatos diferentes, podendo ser em um ou dois conjuntos para cada 
modelo que desejar, pois servirá de apoio em atividades coletivas ou intervenções individuais.·. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Carômetro 
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BRINCADEIRAS VARIADAS 
 

AMARELINHA 
 
Riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que 
vem dos tempos do Império Romano. 
A amarelinha original tinha mais de cem metros e era 
usada como exercício de treinamento militar. Os 
soldados corriam sobre a amarelinha para melhorar as 
habilidades com os pés. 
As crianças romanas, então, fizeram imitações 
reduzidas do campo utilizado pelos soldados. E 
acrescentaram numeração nos quadrados que 
deveriam ser pulados. 
Hoje as amarelinhas têm formatos de caracol, 
quadrado e geométricos, que lembram o corpo de um 
boneco. A quantidade de casas pode também variar 
bastante. 
As palavras céu e inferno podem ser escritos no começo e no final do desenho, que é marcado 
no chão com giz, tinta ou graveto. 
Mas as crianças também escrevem palavras como mundo, sol e lua nessas áreas, geralmente de 
descanso. 
Existem variantes de amarelinha em que há áreas de descanso (local onde se pode pisar com os 
dois pés, por exemplo) nas laterais. 
Usando pedra, caco, saquinho, casca de banana ou "alguma coisa pesadinha" (como dizem as 
crianças), os participantes pulam amarelinhos saltando (com um e dois pés) ou chutando. 
 
Fonte: https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/amarelinha/ 
 
ESCONDER 

https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/amarelinha/
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Não há clima ruim para essa brincadeira: ela pode ser feita na rua ou 
dentro de casa. 
Em geral, um participante, que está com os olhos fechados, tapados 
ou vendados, não vê o local onde os demais se esconderam e tem 
de procurá-los. 
O tempo para que os jogadores se escondam é determinado pela 
contagem de números estipulada pelo grupo de brincantes. 
Mas há também a versão na qual um dos jogadores se esconde e os 

outros têm de achá-lo. Ou a que um objeto é escondido e todos tentam encontrá-lo. 
E pode-se ainda delimitar o esconderijo e dividir os participantes em grupos: alguns irão se 
esconder enquanto outros deverão encontrá-los. 
Fonte: https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/esconder/ 

 

 BOLHAS DE SABÃO 

Misture duas colheres de sopa de detergente em um copo de água. Mexa bem e com um 

canudinho assopre. Quanto mais devagar a criança assoprar, maior ficará a bolha. 

Fonte: https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/ 

 

ESTÁTUA 

Uma das crianças é escolhida como o chefe e as outras devem estar posicionadas de frente para 

ele. O chefe designa qual será a estátua. Pode ser de cachorro, passarinho, gato, cobra… então, 

quem está no comando escolhe a estátua mais bonita, mais feia ou mais engraçada. Pode-se 

também colocar uma música para tocar e quando o chefe aperta o stop, todos param! O chefe vai 

a cada jogador e os provoca. Quem se mexer, perde! 

Fonte: https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/ 

 

CORRE-CUTIA 

Os participantes devem sentar em uma roda e um participante fica de pé, com um lenço na mão. 

Enquanto todos cantam a canção ―Corre cutia na casa da tia‖, o participante dá voltas por trás 

dos que estão sentados. No fim da música, ele coloca o lencinho atrás de alguém, que deve sair 

correndo atrás do primeiro. Ou o pegador pega o fugitivo ou o fugitivo se senta no lugar dele, o 

que vai transformar o pegador no próximo a dar voltas com o lencinho. 

Fonte: https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/ 

 

BATATA-QUENTE 

Com uma bola em mãos, as crianças devem estar dispostas em um círculo. Elas podem estar de 

pé ou sentadas, tanto faz. Uma delas deve estar fora da roda e com os olhos tampados. Ela deve 

cantar ―Batata quente, quente, quente, quente…‖ em diferentes velocidades para que as outras 

passem a bola. Quando ela disser ―queimou‖, quem estiver com a bola em mãos é eliminado. 

Fonte: https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/ 

 

PASSA-ANEL 

Um dos jogadores será o passador do anel. Com o objeto entre as palmas da mão, a criança 

deve passar suas mãos entre as dos participantes, que devem estar posicionados lado a lado ou 

em círculo. O passador deve fazer isso quantas vezes quiser, mas em uma delas deve deixar o 

https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/esconder/
https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/
https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/
https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/
https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/
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anel. Quando acabar, ele pergunta a outro jogador com quem ficou o objeto. Se a pessoa acertar, 

os papéis são invertidos. Se não, tudo continua igual. 

Fonte: https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/ 
 
BOCA DE FORNO 
 
Nessa brincadeira, o professor é o ―senhor‖. Ele irá dar as ordens na brincadeira e os demais 
participantes terão apenas que cumprir suas ordens. A ordem consiste em achar um determinado 
objeto. Caso a criança não consiga encontrar e trazer o objeto pedido ela é obrigada a pagar uma 
prenda que ser cantar ou dançar uma música, imitar um bicho ou qualquer outra coisa. 
 
Senhor: Boca de forno 
Criança: Forno! 
Senhor: Fazerão o que eu mandar? 
Crianças: Faremos! 
Senhor: Se não fizer? 
Criança: Pagaremos prenda! 
Senhor: Manda que as crianças peguem algum objeto 
Adaptado de: http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php 
 
MASSA DE MODELAR 
 
Material:  
2 xícaras de chá de farinha de trigo;  
Meia xícara de chá de água; 
Meia xícara de chá de sal; 
Uma vasilha.  
modo de fazer: 
Misture tudo numa vasilha, com as mãos.  
Se a massa ficar dura, junte mais água e amasse.  
Amasse bem até sentir que a consistência está boa para modelar. 
Massa colorida: 
Divida a massa em algumas partes. Em cada parte coloque uma colher de sopa de tinta guache 
diluída em um pouco de água (em cada parte uma cor diferente). Amasse até a tinta estar 
espalhada igualmente. 
Guarde a massa em um recipiente fechado na geladeira. Ela dura um mês!  
Adaptado de: http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php 
 
CHOCALHO 
 
Material: 
01 lata de alumínio  
Semente de feijão, milho, arroz ou pedrinhas. 
Fita adesiva 
Modo de fazer: 
Você pode enfeitar seu chocalho com figuras que você imprime e cola. Ou pode pintar sua lata 
com tinta plástica. Encha sua lata com a semente que você tiver ou pedrinhas. Cada semente 
fará um barulho diferente e você pode fazer vários chocalhos conseguir diversos sons. 
Vede o buraco da latinha com fita adesiva e cole uma figura por cima para dar um acabamento 
bonito 
Adaptado de: http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php 
 

  

https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/
http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php
http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php
http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 01 

 
AULAS DE 51 a 55 
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AULA 51 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 51 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 01 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
 
  



41  

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A GENTE CRESCE/FOLHA 01 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, apresente para as crianças a música ―A gente cresce‖ do Mundo Bita disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w depois de ouvirem, convide-as a cantarem com você. 
 
A GENTE CRESCE 
 
PASSA A HORA, TIC TAC 
TIC-TAC DO PONTEIRO 
JÁ É QUASE MEIO-DIA, 
JÁ PASSOU UM DIA INTEIRO 
SEM PARAR O TEMPO SEGUE SEU CAMINHO 
E A GENTE CRESCE POUQUINHO A POUQUINHO 
 
TODO MUNDO SABE, DEVE TER OUVIDO 
QUE MORAVA NA BARRIGA  
BEM PERTINHO DO UMBIGO 
DEPOIS VOCÊ NASCE, VIRA UM NENÉM 
QUE PRA CRESCER E FICAR FORTE  
SE ALIMENTA MUITO BEM [...] 
 
JÁ É QUASE MÊS DE MARÇO 
TÁ ACABANDO FEVEREIRO 
SEM PARAR O TEMPO SEGUE SEU CAMINHO 
E A GENTE CRESCE POUQUINHO A POUQUINHO 
OS PRIMEIROS PASSOS, 
PRIMEIROS SORRISOS 
LOGO, LOGO TÁ NA ESCOLA 
FAZENDO NOVOS AMIGOS 
DEPOIS FICA ADULTO, 
MAS PRESTE ATENÇÃO: 
PODEMOS SEMPRE SER CRIANÇAS USANDO A IMAGINAÇÃO [...] 
 
2º Momento: 
Após cantarem a música, promova a reflexão, fazendo alguns questionamentos: Sobre o que a música fala? Qual 
instrumento de marcar o tempo faz o tic-tac da música? Segundo a música, onde os bebês moram antes de nascer? 
Quantos anos você tem? Quantos anos se passaram desde que você nasceu. 
Após, escreva os números de um a cinco no quadro e peça às crianças que pronunciem cada algarismo. Em 
seguida, solicite que elas identifiquem aquele que representa a própria idade, bem como o número antecessor e 
sucessor. 
Fale com as crianças a idade que elas têm, registre-a no quadro e fale que, desde que nasceram já se passaram 
tantos anos, reforçando a ideia dessa passagem de tempo. Questione: Quem é a criança mais velha da turma? 
Quem é a criança mais nova?  
Explique-lhes que as mais velhas têm mais anos de vida e as mais novas, menos anos de vida. Ao final, entregue a 
folha 01 do caderno do aluno e peça que representem o algarismo que indica quantos anos já se passaram desde 
que elas nasceram. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AFN52hq7d7w
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 FOLHA 01 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A GENTE CRESCE  

 
O TEMPO ESTÁ PASSANDO E VOCÊ ESTÁ CRESCENDO. 
OUÇA A LEITURA DA MÚSICA ABAIXO. 
 
A GENTE CRESCE 
 
PASSA A HORA, TIC TAC 
TIC-TAC DO PONTEIRO 
JÁ É QUASE MEIO-DIA, 
JÁ PASSOU UM DIA INTEIRO 
SEM PARAR O TEMPO SEGUE SEU CAMINHO 
E A GENTE CRESCE POUQUINHO A POUQUINHO 
 
TODO MUNDO SABE, DEVE TER OUVIDO 
QUE MORAVA NA BARRIGA  
BEM PERTINHO DO UMBIGO 
DEPOIS VOCÊ NASCE, VIRA UM NENÉM 
QUE PRA C RESCER E FICAR FORTE  
SE ALIMENTA MUITO BEM [...] 
 
JÁ É QUASE MÊS DE MARÇO 
TÁ ACABANDO FEVEREIRO 
SEM PARAR O TEMPO SEGUE SEU CAMINHO 
E A GENTE CRESCE POUQUINHO À POUQUINHO 
 
OS PRIMEIROS PASSOS, 
PRIMEIROS SORRISOS 
LOGO, LOGO TÁ NA ESCOLA 
FAZENDO NOVOS AMIGOS 
DEPOIS FICA ADULTO, 
MAS PRESTE ATENÇÃO: 
PODEMOS SEMPRE SER CRIANÇAS USANDO A IMAGINAÇÃO [...] 
 
 
 
 
CONVERSE COM SEUS COLEGAS E PROFESSOR SOBRE QUANTOS ANOS JÁ SE PASSARAM DESDE QUE 
VOCÊ NASCEU E ESCREVA O ALGARISMO CORRESPONDENTE ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome:_____________________________________________________ Data: _____/_____/___ 
  

Resposta Pessoal 
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ATIVIDADE – LINGUAGEM/DIÁLOGO ORAL 
CINDERELA  

 
Campos de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento:  
O objetivo dessa atividade é proporcionar às crianças oportunidade de desenvolver habilidades de produção e 
recepção dos textos orais de diferentes maneiras. Para isso, traga algo mencionado no texto da Cinderela, para o 
tempo presente, para que elas compreendam que aquele fato narrado pode fazer parte da nossa realidade. 
Sendo assim, organize as crianças na roda de conversa e leia o seguinte trecho da história. 
―De repente, vinda dos céu, surge sua fada madrinha para ajudá-la. agitando sua varinha de condão, a fada 
transformou cinderela numa princesa, com um vestido lindíssimo e sapatinhos de cristal. Uma abóbora que havia na 
cozinha logo se transformou numa bela carruagem. Dois dos amiguinhos de cinderela foram transformados em 
cocheiro e em mordomo. Todos queriam colaborar e levar cinderela ao baile.‖ 
Após a leitura, faça a seguinte pergunta: ―Quem já viu um cocheiro?‖ Dê um tempo para que elas reflitam e continue 
com as perguntas. Onde podemos encontrá-los? O que será que eles fazem? Tente se possível, fazer as perguntas a 
partir das ideias trazidas por eles. Provavelmente levantarão suposições a partir dos conhecimentos prévios e por 
meio da discussão com os colegas, suas intervenções para que cheguem a uma conclusão. 
 
2º Momento: 
Para finalizar, apresente textos informativos e imagens que esclareçam todas as questões levantadas e dessa forma, 
as crianças possam confirmar ou contradizer as hipóteses que elas trouxeram.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://historiasinfantis18.blogspot.com/2012/05/blog-post.html 
  

http://historiasinfantis18.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
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AULA 52 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 52 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 02 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A GENTE CRESCE/FOLHA 02 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a atividade da aula anterior (A gente cresce). Solicite que elas 
representem a própria idade com os dedos das mãos e, após, através de pulos com os dois pés. 
 
2º Momento: Em seguida, entregue a folha 02 do caderno do aluno e explique a proposta. Peça que contorne a 
sua mão e pinte apenas os dedos que representa a sua idade. Em seguida, peça que cada uma escreva quantos 
anos fará em seu próximo aniversário.     

 
FOLHA 02 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A GENTE CRESCE 

 
CONTORNE UMA DE SUAS MÃOS COM GIZ DE CERA E, APÓS, PINTE APENAS A QUANTIDADE DE DEDOS 
QUE REPRESENTA A SUA IDADE. 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, ESCREVA QUANTOS ANOS VOCÊ FARÁ EM SEU PRÓXIMO ANIVERSÁRIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 
 
 
 

ATIVIDADE 2– LINGUAGEM/MÃOS À OBRA 
CINDERELA  

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Continuando com a sequência didática da Cinderela, na grande roda, apresente a proposta: ―Chegou o dia do 
casamento da Cinderela e do príncipe‖. 
Proponha para a turma que organizem a festa de casamento. Pensem nos personagens que estarão presentes neste 
dia, desde os noivos até os convidados e façam a representação. Providencie fantasias e/ou retalhos de papéis e 
tecidos, como, por exemplo, papel crepom e TNT. 
 
2º Momento: 
Após a apresentação, registre os melhores momentos. Para isso, entregue folhas em branco e organize-os em 
pequenos grupos a fim de trocarem informações sobre a apresentação. 
  

Resposta Pessoal 
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AULA 53 – ATIVIDADADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 53 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 03 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 04 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA - CALENDÁRIO 
A GENTE CRESCE/FOLHA 03 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Dando continuidade na atividade ―A Gente Cresce‖, na roda de conversa, estimule as crianças a cantarem 
novamente a música ―A gente cresce‖ e ressalte a parte que diz já é quase mês de março, tá acabando fevereiro. Em 
seguida, pergunte-lhes: Além dos meses de fevereiro e março, você se lembra do nome de algum outro mês do ano? 
Sabe qual é o mês do seu aniversário? Quantos dias um mês têm?  
Explique às crianças que um mês tem cerca de 30 dias. Conte trinta dias no calendário da sala para que as crianças 
compreendam que a contagem termina no sábado e que, para ela continuar, é preciso voltar ao domingo algumas 
vezes até finalizar os dias do mês. 
Para ajudá-las nessa compreensão, represente linearmente no quadro, do mesmo modo que fez no calendário 
semanal, quatro semanas e dois dias. Depois pergunte: Quantas semanas a em um mês? Informe que, para formar 
30 dias, são necessários quatro semanas e dois dias. 
 

Domingo 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

Domingo 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

Domingo 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

Domingo 
 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado 

Domingo 
 

Segunda-feira 

 
Depois, apresente às crianças os meses do ano representados em um calendário mensal, parecido ao da imagem 
abaixo, confeccionado previamente com folhas de papel tamanho A3. Deixe-o exposto na sala e, posteriormente, a 
cada mudança de mês, sinalize no calendário para que as crianças possam visualizar. 
 

 
Janeiro 

Fevereiro Março Abril Maio Junho 

 
Julho 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

 
Explique às crianças sobre o que acontece em alguns meses do ano, como por exemplo: as férias em janeiro, o dia 
das crianças em outubro etc. Explique-lhes que os doze meses formam um ano. 
Em seguida, com as datas de nascimento das crianças em mãos, convide cada uma delas a colar sua foto 
(previamente impressa) no lugar correspondente ao mês do seu aniversário. 
Quando o calendário mensal estiver com o registro de todas as crianças da sala, aponte para o nome de cada mês e 
pergunte: Quantas crianças fizeram aniversário em janeiro? E assim sucessivamente. Registre com algarismo, ao 
lado das fotos, a quantidade de aniversariantes o mês. 
 
2º Momento: 
Após todas as explicações sobre o calendário, apresente a folha 03 do caderno do aluno e solicite às crianças que 
contornem cada imagem que representa sua idade. 
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FOLHA 03  

ATIVIDADE 1 – ROTINA - CALENDÁRIO 
A GENTE CRESCE 

 
QUANTOS ANOS VOCÊ TEM? 
FAÇA O CONTORNO NA IMAGEM QUE REPRESENTA SUA IDADE. 
 
Resposta Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/DESAFIO FINAL 
O PEQUENO PESQUISADOR/FOLHA 04 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
Traços, sons, cores e formas 
 
1º Momento: 
Essa atividade visa à organização dos conhecimentos que os alunos adquiriram por meio das atividades ralizadas na 
sequência didática. Que teve como objetivo principal, reconhecer e nomear figuras planas. A base da atividade é a 
separação da imagem e o registo, ao seu lado, das figuras geométricas que dela fazem parte. 
Com as crianças organizadas na roda, leia o texto e a situação problema, indagando-os, para garantir a 
compreensão por parte delas, da atividade que deverá ser realizada.  
 
2º Momento: 
Após a leitura, organize os pequenos grupos. Enquanto eles realizam a atividade, circule na sala e observe como 
eles interpretam a proposta e quais fatores interferem no desempenho deles ao resolver o problema. Fique atenta 
também para ver quais recursos eles utilizam para separar a imagem e quais as métodos que dominam ao desenhar 
as formas. Verifique se eles sabem o nome das formas quando desenham ou quando elas identificam no desenho do 
Luis. Se necessário, comente com as crianças as soluções encontradas para separar as figuras. 
 

FOLHA 04 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA/DESAFIO FINAL 
O PEQUENO PESQUISADOR 

 
LUIS, ESTAVA TÃO ANIMADO COM AS FORMAS GEOMÉTRICAS QUE NÃO PAROU MAIS DE INVENTAR. 
AGORA, OBSERVE O DESENHO QUE ELE FEZ E RESPONDA. 
 
QUAIS AS FORMAS GEOMÉTRICAS PODEMOS ENCONTRAR NESSE DESENHO? REPRESENTE-AS ABAIXO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 54 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 54 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 05 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A GENTE CRESCE 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, apresente a música ―Aniversário‖ do grupo Palavra Cantada, disponível no You Tube no link 
https://www.youtube.com/watch?v=xg7piDsHAZ8 e cante com as crianças. 
 
ANIVERSÁRIO 
 
HOJE EU SINTO QUE CRESCI BASTANTE 
HOJE EU SINTO QUE ESTOU MUITO GRANDE  
SINTO MESMO QUE SOU UM GIGANTE 
DO TAMANHO DE UM ELEFANTE 
 
É QUE HOJE É MEU ANIVERSÁRIO 
E QUANDO CHEGA MEU ANIVERSÁRIO 
EU ME SINTO BEM MAIOR 
BEM MAIOR, BEM MAIOR, BEM MAIOR 
DO QUE EU ERA ANTES 
 
HOJE EU SINTO QUE CRESCI BASTANTE 
HOJE EU SINTO QUE ESTOU MUITO GRANDE 
SINTO MESMO QUE SOU UM GIGANTE 
DO TAMANHO DE UM ELEFANTE 
 
É QUE HOJE É MEU ANIVERSÁRIO 
E QUANDO CHEGA MEU ANIVERSÁRIO 
EU ME SINTO BEM MAIOR 
BEM MAIOR, BEM MAIOR, BEM MAIOR 
DO QUE EU ERA ANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento: 
Após, pergunte para elas: Você acha que cresce somente no seu aniversário ou acha que vai crescendo aos poucos 
no decorrer do ano? 
Logo após, retome a atividade feita com as crianças na folha 17 do caderno do aluno no 1º bimestre, na qual cada 
um mediu a altura de um colega em uma das paredes da sala, que estava forrada com papel Kraft e depois marcou 
com caneta hidrocor e escreveu o nome da criança ao lado. 
Utilize o mesmo papel que deixou reservado para repetir a atividade depois de alguns meses, marcando a altura das 
crianças agora. Repita o processo; fixe a folha de papel na parede e convide cada criança a medir a altura de um 
deseus coleguinhas, marcando dessa vez com uma caneta hidrocor de cor diferente. Peça que compare a medição 
atual com a que realizaram no começo do ano e verifique o quanto cresceram. 
Explique às crianças que as pessoas possuem alturas diferentes, algumas crescem mais e outras menos até 
chegarem à idade adulta e que devemos respeitar essa diferença. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xg7piDsHAZ8
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA /FOLHA 05 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento Na roda de conversa, fale com os alunos sobre as florestas. Explique que as árvores existentes nas 
florestas são recursos naturais importantes para todos nós. Elas purificam o ar, como também são responsáveis pela 
reprodução das flores e frutos.  
Em seguida, questione-as o se elas acham que as árvores são realmente importante para a natureza e deixe que 
elas falem livremente. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 05 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Circule entre as crianças, 
auxiliando no que for preciso.  

 
FOLHA 05 

ATIVIDADE 2– NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA  

 
AS ÁRVORES SÃO RECURSOS NATURAIS IMPORTANTES PARA TODOS NÓS. ELAS PURIFICAM O AR, COMO 
TAMBÉM SÃO RESPONSÁVEIS PELA REPRODUÇÃO DAS FLORES E FRUTOS.  
 
AGORA É COM VOCÊ! REPRESENTE ABAIXO, POR MEIO DE COLAGENS OU DESENHOS, AS FRUTAS QUE 
VOCÊ MAIS GOSTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ Data: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
A GALINHA RUIVA 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Prepare a sala, afastando as mesas e cadeiras para os cantos, deixando o vão central da sala livre, em 
espaço suficiente para que as crianças possam utilizá-lo para pintar. Deixe as tintas que serão usadas em potes 
separados por cores e organize todo o material de pintura, tais como: pinceis largos, brochas ou rolinhos de pintura. 
Como será a pintura: as mãos e os pés serão usados para compor o corpo e a cabeça dos bichos. Os polegares, ou 
as mãos fechadas, podem servir para dar formas especiais a bicos, focinhos etc. Deixe as crianças livres para usar a 
imaginação e usar as cores que quiserem para confeccionar as figuras dos animais. 
 
2º Momento: Conte para as crianças a história ―A galinha ruiva‖ e, após, peça que elas escolham os bichos que 
querem desenhar e em qual momento da história. 
 

A GALINHA RUIVA 

 

EM UMA FAZENDA, EXISTIA UMA GALINHA MUITO 

TRABALHADORA QUE TINHA AS PENAS NA COR VERMELHA. 

POR ISSO, ELA ERA CHAMADA DE GALINHA RUIVA. 

UM DIA ELA VIU QUE O MILHO ESTAVA MADURO, PRONTO PARA 

SER COLHIDO E VIRAR UM BOM ALIMENTO. A GALINHA RUIVA 

TEVE A IDEIA DE FAZER UM DELICIOSO BOLO DE MILHO. ELA 

TINHA CERTEZA DE QUE TODOS OS ANIMAIS DA FAZENDA IRIAM 

GOSTAR. 

NO ENTANTO, ERA MUITO TRABALHO PARA APENAS UM ANIMAL 

REALIZAR. A GALINHA RUIVA PRECISAVA DE AJUDA PARA 

COLHER, MOER E PREPARAR TODO O MILHO NECESSÁRIO PARA O BOLO. 

A GALINHA DECIDIU ENTÃO PEDIR AJUDA AOS OUTROS ANIMAIS DA FAZENDA: 

— QUEM PODE ME AJUDAR A PREPARAR UM DELICIOSO BOLO PARA A FESTA DE HOJE? 

— EU É QUE NÃO, DISSE O GATO. ESTOU COM MUITO SONO. 

— EU É QUE NÃO, DISSE O CACHORRO. ESTOU MUITO OCUPADO. 

— EU É QUE NÃO, DISSE O PORCO. ACABEI DE ALMOÇAR. 

— EU É QUE NÃO, DISSE A VACA. ESTÁ NA HORA DE BRINCAR LÁ FORA. 

TODO MUNDO DISSE NÃO PARA A GALINHA RUIVA. ELA FICOU MUITO TRISTE, MAS DECIDIU REALIZAR A 

TAREFA SOZINHA. ELA COLHEU AS ESPIGAS, DEBULHOU O MILHO, MOEU A FARINHA, PREPAROU O BOLO 

E COLOCOU NO FORNO. 

QUANDO O BOLO FICOU PRONTO, O CHEIRINHO BOM FEZ COM QUE TODOS OS ANIMAIS SE 

APROXIMASSEM. ESTAVAM TODOS COM ÁGUA NA BOCA SÓ PELO CHEIRO DO BOLO. ENTÃO A GALINHA 

RUIVA DISSE: 

— QUEM FOI QUE ME AJUDOU A COLHER O MILHO, PREPARAR O MILHO E ME AJUDAR A FAZER O BOLO? 

TODOS FICARAM CALADOS, POIS NENHUM ANIMAL TINHA AJUDADO A GALINHA. 

— ENTÃO QUEM VAI COMER O DELICIOSO BOLO DE MILHO SOU EU E MEUS PINTINHOS, APENAS. VOCÊS 

PODEM CONTINUAR A DESCANSAR. 

E ASSIM FOI: A GALINHA E SEUS PINTINHOS APROVEITARAM A FESTA, E NENHUM DOS PREGUIÇOSOS 

FORAM CONVIDADOS. 

https://imagensemoldes.com.br/historia-infantil-a-galinha-ruiva/ 
Texto com adaptações 

3º Momento: 
Na roda de conversa, apresente a proposta que consiste em pintar as mãozinhas ou plantas dos pés para que as 
crianças possam desenhar as figuras dos animais escolhidos. Se quiserem desenhar o bolo ou o milho, pode ser 
também. 
Após a atividade, exponha o trabalho da turma em um lugar visível para que todos possam apreciar. Elogie, 
incentivando-as a criações diferenciadas. 
  

https://imagensemoldes.com.br/historia-infantil-a-galinha-ruiva/
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AULA 55 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 55 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 - Folha 06 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A GENTE CRESCE/FOLHA 06 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 

 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

1º Momento:  

Na roda de conversa, retome a música ―A gente cresce‖, do Mundo Bita e leia o 
seguinte trecho: 
 
TODO MUNDO SABE, DEVE TER OUVIDO 
QUE MORAVA NA BARRIGA 
BEM PERTINHO DO UMBIGO 
DEPOIS VOCÊ NASCE, VIRA UM NENÉM 
QUE PRA FICAR FORTE 
SE ALIMENTA MUITO BEM 
 
2º Momento: 
Disponibilize diversas imagens que contenham figuras de bebês, e em seguida, 
proponha a atividade da folha 06 do caderno do aluno. Solicite que elas colem fotos ou figuras que representem 
nenéns. Após, comente com elas que o primeiro alimento dos bebês, por alguns meses de vida, é o leite e que esse 
a limento é muito importante para o seu crescimento.  
 

FOLHA 06 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A GENTE CRESCE 

 
VOCÊ OUVIU NOVAMENTE O SEGUINTE TRECHO DA MÚSICA 
 
TODO MUNDO SABE, DEVE TER OUVIDO 
QUE MORAVA NA BARRIGA 
BEM PERTINHO DO UMBIGO 
DEPOIS VOCÊ NASCE, VIRA UM NENÉM 
QUE PRA FICAR FORTE 
SE ALIMENTA MUITO BEM 
 
COLE NO ESPAÇO ABAIXO, FOTOS OU FIGURAS QUE REPRESENTEM ESSA FASE NA VIDA DAS PESSOAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________ Data: _____/_____/___ 
  

Espera-se que a criança escolha imagens de bebês para retratar esse período. 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 
Campos de Experiências:  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão aprender uma música nova, dançar e tocar um instrumento 
para acompanhá-la, mas antes terão que responder a alguns comandos: 
Separe a turma em dois grupos, sendo que um grupo ficará sentado nas cadeiras e o outro de pé. Todas as crianças 
farão o movimento igual, por exemplo: bater forte um pé, depois o outro e depois os dois juntos. Bater fraco um pé, 
depois o outro, agora os dois juntos. 
Ao final, questione: o som ficou mais forte quando vocês bateram com um pé ou com os dois?  
Cante a música abaixo, cantando e tocando várias vezes. Estimule-as a se expressarem dançando ao som dela. 
 
SAMBA LELÊ 
 
SAMBA LELÊ ESTÁ DOENTE  
ESTÁ COM A CABEÇA QUEBRADA 
SAMBA LELÊ PRECISAVA  
É DE UMAS BOAS LAMBADAS 
 
SAMBA, SAMBA, SAMBA Ô LELÊ 
SAMBA, SAMBA, SAMBA Ô LALÁ 
SAMBA, SAMBA, SAMBA Ô LELÊ 
PISA NA BARRA DA SAIA Ô LALÁ 
 
2º Momento:  
Distribua os objetos sonoros, até mesmo o chocalho que as crianças confeccionaram e, mais uma vez, proponha que 
toquem e cantem a música ―Samba Lelê‖. A finalidade é chacoalhar ou bater forte ou fraco para acompanhar a 
música. 
Se for possível, proponha que toquem em trios, sendo dois chocalhos e um tambor, ou dois tambores e um chocalho. 
Finalize destacando os momentos que mais envolveram a turma. 
 
https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/creche/brincando-com-cantigas-de-rodas-conhecidas/4153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://planosdeaula.novaescola.org.br/educacao-infantil/creche/brincando-com-cantigas-de-rodas-conhecidas/4153
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 02 

 
AULAS DE 56 a 60 
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AULA 56 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 56 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 07 e 08 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 09 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
PREVISÃO DO TEMPO/FOLHA 07 E 08 DO CADERNO DO ALUNO 

 

Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa combine com a turma que elas irão passear num ambiebnte aberto da escola, onde elas 
possam avistar o céu. Peça que elas observem como ele está naquele momento e o descrevam. Para auxiliá-las a 
perceber detalhes sobre como está o tempo, questione: É possível ver o Sol hoje? Tem nuvens no céu? Qual a cor 
das nuvens? Está chovendo? Parece que vai chover? Está ventando? Como está sentindo a temperatura hoje: calor, 
frio, agradável (nem muito quente, nem muito frio), ontem o tempo estava igual o tempo hoje? O tempo é igual todos 
os dias? Anote a fala delas, verificando os conhecimentos prévios que 
possuem sobre o assunto. 
 
2º Momento: 
Se for possível, leve as crianças para o laboratório de informática e 
convide-as a observarem a previsão de tempo na internet. Após, indique 
onde está a previsão para o dia de hoje e em seguida para o dia de 
amanhã e para os outros dias da semana. Peça-lhes que digam o que os 
desenhos comunicam sobre a previsão de tempo para esses dias. 
Em seguida, questione: Por que é importante sabermos a previsão do 
tempo? Deixe que elas falem livremente e ressalte que, quando sabemos 
previamente como será o tempo, podemos escolher vestimentas 
adequadas, sair de casa com ou sem guarda-chuva, arrrumar a mala com 
roupas adequadas, verificar se é possível ir para a praia ou clube.  
Confeccione previamente um quadro do tempo para a sala contendo os 
dias da semana. Faça dois recortes com tesoura na demonstraçao de cada 
dia pra neles encaixar uma folha de sulfite contendo a representação da 
condição do tempo. Diariamente, peça à turma que observe e descreva o 
tempo. Depois, convide a cada dia, uma criança a fazer um desenho com 
caneta hidrocor representando como está o tempo naquele dia. 
 
 
 
 
 

Domingo Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sábado 

 
 
 
 

     

 
 
3º Momento:  
Enrtregue para a turma a folha 07 do caderno do aluno e peça que eles observem e descrevam os desenhos 
contidos na folha, depois peça para cada criança representar qual a condição do tempo que ela prefere e após, 
desenhe o que ela mais gosta de fazer quando o tempo está do jeito que ela prefere, em seguida, peça que elas 
descrevam o que elas desenharam. 
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FOLHA 07 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
PREVISÃO DO TEMPO/FOLHA 07  DO CADERNO DO ALUNO 

 
O MUNDO ESTÁ SEMPRE MODIFICANDO! AO OBSERVAR UM SITE QUE MOSTRA A PREVISÃO DO TEMPO, 
VOCÊ CONSTATOU QUE O TEMPO TAMBÉM SE TRANSFORMA. 
CONVERSE COM SUA TURMA SOBRE O QUE CADA DESENHO ABAIXO DIZ A RESPEITO DA PREVISÃO DO 
TEMPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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FOLHA 08 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
PREVISÃO DO TEMPO 

 
DEMONSTRE ABAIXO, QUAL A CONDIÇÃO DE TEMPO QUE VOCE MAIS GOSTA. 
 
Previsão do Tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, DESENHE O QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER QUANDO O TEMPO ESTÁ ASSIM. 
 
Resposta Pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCREVA DO SEU MODO O QUE VOCÊ DESENHOU. 

 
Resposta Pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
CINDERELA/PÁGINA 09 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Organizados na roda de conversa, conversem com as crianças sobre como elas iriam vestidas se fossem convidadas 
para irem a um grande baile. Pergunte qual seria a roupa adequada para se vestir nesse dia.  
Deixe-as levantarem hipóteses para o problema em questão e incentive-as a buscarem soluções. 
 
2º Momento: 
Após a discussão na roda, distribua individualmente a folha 09 do caderno do aluno e peça que cada criança 
represente de forma livre e expontânea a sua resposta. 
 

FOLHA 09 

ATIVIDADE 2– LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
CINDERELA 

 
 
SE VOCÊ FOSSE CONVIDADO PARA IR A UM BAILE COMO VOCÊ SE VESTIRIA? 
REPRESENTE ABAIXO A SUA RESPOSTA. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 57 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 57 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 10 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 11 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A CHUVA/FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, convide as crianças a escutarem alguns sons da chuva. Você pode acessar esse som no 
https://www.youtube.com/watch?v=5NhLg1F9pMo  
Após, solicite que cada uma expresse como se sentiu ao ouvir o som da chuva. Em seguida questione: Quem já 
tomou banho de chuva? O que você sentiu ? Qual a temperatura da chuva? Você acha que a chuva é importante 
para o mundo? Porque?  
Acolha as falas das crianças, ressaltando que a chuva molha as plantas, enche os rios para que os animais possam 
beber água e se refrescarem. A chuva também enche os reservatórios de água das cidades, e assim, a água chega 
até nossa casa, para podermos tomar banho, lavar a roupa, as louças etc. 
 
2º Momento:  
Apresente a proposta da folha 10 do caderno do aluno. Peça que elas contem quantos pingos e chuvas estão 
caindo da nuvem e contorne o algarismo que corresponda a essa quantidade. Em seguida, peça-lhes que 
transcrevam o algarismo circulado dentro da gota.  

 
FOLHA 10 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A CHUVA 

 
HÁ PINGUINHOS DE CHUVA CAINDO DA NUVEM. CONTE QUANTOS PINGOS SÃO E CONTORNE O NÚMERO 
QUE REPRESENTA ESSA QUANTIDADE  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 

AGORA, TRANSCREVA ESSE NÚMERO NA GOTA ABAIXO. 
 

                     9 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5NhLg1F9pMo
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ATIVIDADE 2– LINGUAGEM/PRODUÇÃO DE TEXTO 
CINDERELA/PÁGINA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, as atividades que propõe produção de texto, contribui para a formação de escritores conscientes e críticos 
da realidade. Oportunizar às crianças a chance de escrever, mesmo que ainda não saibam fazer, permite que elas 
encontrem suposições sobre a escrita e como ela se organiza, o que representa e para que serve.  
Na produção de texto coletiva, as crianças tem oportunidade de explicar seu pensamento e confrontar com o 
pensamento dos outros colegas ao descrever sentimentos ou narrar fatos.  
Você é a pessoa que irá escrever, ou seja, o mediador do conhecimento e das ideias, ajudando os alunos no 
processo de decisão de que e como escrever. 

 
1º Momento:  
Na grande roda, apresente a proposta da folha 11 do caderno do aluno, com a finalidade de proporcionar aos 
alunos a possibilidade de pensarem no desdobramento dos episódios a partir de um novo conflito. 
 
2º Momento: 
Ao final, leia o texto em voz alta para os alunos e pergunte se eles querem fazer alguma mudança no produto final. 
Concluído todo o processo de construção de texto. Deixe o texto disponível num lugar visível para que todos possam 
observar.  
 

FOLHA 11 

ATIVIDADE 2– LINGUAGEM/PRODUÇÃO DE TEXTO 
CINDERELA 

 
VAMOS IMAGINAR QUE CINDERELA NÃO TIVESSE CONSEGUIDO CONCLUIR O VESTIDO 
PARA IR AO BAILE E QUE TIVESSE IDO COM A MESMA ROUPA QUE USAVA TODOS OS 
DIAS. 
 

 
AO CHEGAR AO CASTELO... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 58 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 58 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 12 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 13 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
RECEITA DE GELATINA/FOLHA 12 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa convide a turma para ler com você a receita de gelatina que se encontra na folha 
12 do caderno do aluno. Relembre da receita do bolo de cenoura e pergunte: o que quer dizer ingredientes? E 
modo de fazer? Você acha que todas as receitas possuem lista de ingredientes? Quais são os ingredientes da receita 
da gelatina? Qual é o objeto usado para usar a água usada na receita? Como é possível transformar água fria em 
quente? Etc. 
Após a exploração da receita, e tendo organizado previamente os ingredientes e utensílios necessários, chame a 
turma para preparar a gelatina.   
Antes de começarem, conte que a receita do livro dá para servir cinco crianças da turma. Aponte, então, a situação 
problema: Quantos pacotes de gelatina precisaram fazer para que todas as crianças possam comê-la? Receba as 
estimativas das crianças, e para que elas compreendam de forma concreta, peça que elas formem grupos de cinco. 
Caso um grupo fique com menos, fale que não tem problemas, você poderá completar ou por um boneco no lugar 
dos faltantes e depois chamar essa quantidade de pessoas para comer a gelatina quando estiver pronta. 
Coloque em cada grupo um pacote de gelatina e depois faça a contagem com a turma para confirmar a resposta. 
Faça o mesmo processo com as medidas de água.  
Em seguida registre no quadro a quantidade necessária de cada ingrediente para fazer a gelatina, por exemplo: 3 
pacotes de gelatina, 3 copos de água fria, 3 copos de água quente.  
 
RECEITA DE GELATINA 
 
1 Pacote de gelatina 
1 copo de água quente 
1 copo de água fria 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma tigela, dissolva a gelatina em água quente 
mexendo com uma colher. 
Coloque a água fria e mexa com a colher. 
Em seguida. Coloque a mistrua no congelador e 
espere endurecer. 
 
Rendimento: 5 porções. 
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FOLHA 12  

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
RECEITA DE GELATINA 

 
VOCÊ JÁ APRENDEU QUE TUDO SE TRANSFORMA NA NATUREZA. SEMENTE SE TRANSFORMA EM 
PLANTA, BEBÊ CRESCE E VIRA ADULTO. E A COMIDA? SERÁ QUE SE TRANSFORMA TAMBÉM? 
LEIA COM O PROFESSOR A RECEITA DE GELATINA. 
 
INGREDIENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 PACOTE DE GELATINA  1 COPO DE ÁGUA QUENTE  1 COPO DE ÁGUA FRIA 
 
MODO DE PREPARO 
EM UMA TIGELA, DISSOLVA A GELATINA EM ÁGUA QUENTE MEXENDO COM UMA COLHER. 
COLOQUE A ÁGUA FRIA E MEXA COM A COLHER. EM SEGDA. COLOQUE A MISTRUA NO CONGELADOR E 
ESPERE ENDURECER. 
 
RENDIMENTO: 5 PORÇÕES. 
 
VOCÊ VERIFICOU QUE UM PACOTE DE GELATINA SERVE CINCO CRIANÇAS. CONTORNE AS CRIANÇAS DA 
IMAGEM EM GRUPOS DE CINCO E DESENHE, AO LADO, COM LÁPIS DE COR, OS PACOTES DE GELATINA 
QUE SERÃO NECESSÁRIOS PARA QUE TODAS POSSAM COMER. 
 

Espera-se que a criança desenhe do seu jeito dois 

pacotes de gelatina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ATIVIDADE INICIAL 
LOJINHA DE ANIMAIS/FOLHA 13 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

Professsor, Lojinha de Animais, é uma sequência didática que tem como tema uma lojinha de produtos de animais 
que os dois primos Antônio e Beatrice amam visitar e onde ficam horas observando os bichos e se envolvendo em 
operações matemáticas. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, faça a leitura do texto que conta a história de Antônio e Beatrice e de suas descobertas em 
uma lojinha de animais. Essa folha é a introdução da sequência. 
Busque conversar com a turma sobre os animais que aparecem na imagem, dando destaque aos aspectos 
relacionados à matemática, como por exemplo: o tamanho dos animais, qual o maior e o menor, etc.  
 
2º Momento: 
Após a apresentação e exploração da história e o entendimento da situação-problema proposta, organize a turma em 
pequenos grupos e inicie a atividade. Circule entre os grupos e faça perguntas que incentivem as crianças a 
discutirem o desafio e fazerem o registro de quantos animais entraram na loja. Esse registro poderá ser feito por meio 
de desenhos ou números. 
Ao final, organize a exposição das atividades de forma que todos possam apreciar e proponha que cada um 
apresente seu trabalho e conte como fez para resolvê-la e por que fez dessa forma. 
 

FOLHA 13 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ATIVIDADE INICIAL 
LOJINHA DE ANIMAIS 

 
OS PRIMOS ANTONIO E BEATRICE AMAM OS ANIMAIS. SEMPRE QUE 
ELES PODEM, VÃO VISITAR A LOJINHA DE ANIMAIS QUE FICA BEM 
PERTINHO DA CASA DELES E FICAM OBSERVANDO O CARINHO QUE 
OS PROFISSIONAIS DE LÁ TEM PELOS BICHOS. 
EM CERTO DIA, DURANTE A VISITA, OS PRIMOS FICARAM 
ASSUSTADOS COM A AGITAÇÃO DOS BICHOS DA LOJA 
PROVOCADOS PELA ENTRADA DE TRÊS CACHORROS, CINCO 
GATOS E UMA ARARA. 
 
 
AGORA É COM VOCÊ! QUANTOS ANIMAIS CHEGARAM À LOJINHA DE 
ANIMAIS DURANTE ESSA VISITA DE ANTONIO E BEATRICE? 
REGISTRE COMO SOUBER NO ESPAÇO ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 59 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 59 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 14 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 15 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
RECEITA DE MASSINHA DE GELATINA 

 

Campos de Experiências: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a aula anterior em que elas prepararam a receita 
de gelatina e convide-as a preparar uma receita de massinha com gelatina. 
Fale que dessa vez a receita será partilhada por meio de um vídeo disponível no 
You Tube https://www.youtube.com/watch?v=cNlqxqTYuQg Realce que uma 
receita pode ser registrada por meio de um texto com palavras escritas e 
imagens, a exemplo da receita que fizeram lendo-a no livro e, também por meio 
de um vídeo, como esse que assistiram. 
Convide as rianças para fazer as massinhas de diferentes cores usando 
diversos sabores de gelatina. Providencie previamente os ingredientes e, com 
tudo em mãos, organize a turma em pequenos grupos para que cada um faça a 
receita de um sabor de gelatina, resultando em várias cores de massinha para 
elas brincarem. Organize a realização da receita de modo que um grupo a realize de cada vez e, dessa forma, você 
possa fazer a mediação quando for preciso, principalmente quando for preciso colocar a água quente no recipiente. 
Se achar melhor, cada dia um pequeno grupo poderá realizar a receita. 
Com as massinhas de gelatina prontas, convide a turma para brincar de modelagem.  Depois da brincadeira, peça às 
crianças que modelem de observação algum objeto da sala que gostem, com atenção à forma. Ao final, exponha as 
modelagens ao lado de seus respectivos objetos para que todos apreciem. 
 

ATIVIDADE 2 –NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 14 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
O tema ―Também é possível viver perto dos rios e das florestas‖, proporciona condições para que as crianças 
possam recordar algumas atividades propostas durante o desenvolvimento da sequência didática. Você fará o papel 
do escritor, nesse caso, poderá questionar: por que é possível viver perto dos rios? Por que é possível viver na 
floresta? Quem vive lá? São perguntas que poderão desencadear que, uma vez registrada na lousa, darão início a 
produção de texto. 
 
2º Momento: 
Como os alunos são pequenos, provavelmente irão se lembrar das brincadeiras indígenas e ribeirinhas. Escreva no 
quadro todas as lembranças da turma. 
Após a construção do texto, você pode digitar e produzir cópias para que os alunos ilustrem a produção coletiva. Não 
se esqueça de expor as atividades para que todos possam apreciar. 
 
 

FOLHA 14 

ATIVIDADE 3 –NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
 

TAMBÉM É POSSÍVEL VIVER PERTO DOS RIOS E DAS FLORESTAS 
 
 

 
REPRESENTE ABAIXO A PRODUÇÃO DE TEXTO QUE REALIZARAM COLETIVAMENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cNlqxqTYuQg
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ATIVIDADE 3 – ARTE  
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 15 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: Traços, sons, cores e formas 
 
1º Momento: 
Para essa sequência didática (Modo de viver no mar), separe previamente alguns materiais aquosos, como guache, 
tinta plástica, pintura a dedo, cola colorida, de diversas cores, conforme a disponibilidade. 
Na roda de conversa, faça uma breve sensibilização sobre o tema, apresentando para as crianças o vídeo ―No Fundo 
do Mar‖ do Mundo Bita, disponível no link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM  
Se não for possível utilizar esse recurso, use imagens, músicas ou outros materiais que estiverem disponíveis, que 
remetam ao mar. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 15 do caderno do aluno, faça a leitura do enunciado que fala um pouco sobre Benedito Calixto, 
artista que dispunha de amplo conhecimento sobre o litoral paulista e chame a atenção para a imagem, que deverá 
ser observada e analisada. Como sabemos que esta obra representa um mar e não uma floresta. Apenas pelas cores 
sabemos que é o mar? O que o artista precisou para fazer o mar? 
Em seguida, leia a proposta da atividade e solicite que se organizem em duplas para a realização da atividade. 
Oriente sobre o uso do material de pintura já preparado previamente. 
Durante o desenvolvimento da proposta, circule entre as duplas e observe como elas trabalham. Se for necessário 
faça a mediação. 

 
FOLHA 15 

ATIVIDADE 3 – ARTE  
MODO DE VIVER NO MAR 

 
O PINTOR BENEDITO CALIXTO, QUE DISPUNHA DE AMPLO CONHECIMENTO SOBRE O LITORAL PAULISTA 
COMBINA CORES E FORMAS PARA REPRESENTAR O MAR. 
IDENTIFIQUE NA OBRA ABAIXO QUAIS FORAM AS CORES QUE O ARTISTA USOU PARA COLORIR O MAR E A 
AREIA E LOGO APÓS, PINTE AUMENTANDO A IMAGEM, NO ENTANTO, COM CORES DIFERENTES DAS 
USADAS POR BENEDITO CALIXTO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRAIA de São Vicente. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3174/praia-de-sao-vicente>. Acesso em: 08 de Jul. 2021. 

Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 

 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM
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AULA 60 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 60 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 Folha 16 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
VESTIMENTAS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPO/FOLHA 16 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com a turma que elas organizaram uma exposição com peças de vestuário infantis 
adequadas para diferentes climas, por exemplo: camisetas regata, com mangas curtas e longas; calça comprida, 
short, vestidos sem mangas, e com mangas longas, casacos, cachecol, capa de chuva, meia, sandália, sapato, bota 
e chapéu. Chame-as para explorarem as peças e as experimentarem para que percebam suas diferenças e como se 
sentem ao usá-las. Em seguida, pergunte: Quais peças são mais confortáveis para serem usadas em dias de calor? 
Quais peças seriam melhores de usar em dias frios? O que você usaria num dia em que a temperatura estivessa 
mais amena, ou seja, nem frio, nem calor? Qual a peça é adequada para usar quando estiver chovendo? O que iria 
acontecer se você usasse uma regata num dia frio? E se usasse um casaco num dia quente? 
 
3º Momento:  Após as explorações sobre o que vestir nas diferentes condições climáticas, distribua a folha do 
caderno 16 do caderno do aluno e peça que elas pintem as roupas adequadas para se usar no frio. 
 

FOLHA 16 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
VESTIMENTAS NAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPO 

 
EM SALA, VOCÊ EXPERIMENTOU DIVERSOS TIPOS DE VESTIMENTAS DE DIFERENTES CLIMAS. AGORA, 
PINTE ABAIXO QUAIS AS PEÇAS QUE VOCÊ USARIA NUM DIA FRIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 

Campos de Experiências: 

 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

1º Momento: 

Na roda de conversa, pergunte às crianças se elas conhecem alguma música que fale de ―pé‖ ou ―pezinho‖. 
Apresente a música ―Pé com pé‖ do grupo A palavra cantada – disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q e proponha às crianças que acompanhem com os pés. 
Logo a seguir, deixe que elas ouçam a música ―Pezinho‖ e cante-a várias vezes motivando as crianças a 
acompanhá-la cantando e fazendo o movimento com os pés que pode ocorrer com intensidades diferentes. 
 
PEZINHO 
 
AI BOTA AQUI, AI BOTA ALI O TEU PEZINHO 
O TEU PEZINHO BEM JUNTINHO COM O MEU 
AI BOTA AQUI, AI BOTA ALI O TEU PEZINHO 
O TEU PEZINHO, O TEU PEZINHO AO PÉ DO MEU. 
 
Diversifique a proposta ou a intensidade dos sons, propondo, por exemplo: 
 
Bota aqui (batida no chão aproximando pé com pé) – forte. 
Bota lá (batida no chão distanciando os pés) – fraco. 
 
Encerre a atividade destacando em qual momento as crianças mais se envolveram. 
 
 
 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q


76  

 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 03 

 
AULAS DE 61 a 65 
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AULA 61 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 61 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 17 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 
Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/PROFISSÕES 
FOLHA 17 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS. 
 

Professor, para essa atividade você precisa da reprodução da obra Operários, de Tarsila do Amaral – acesse o link 
http://tarsiladoamaral.com.br/dica-para-professores-historias-do-brasil-nas-telas-de-tarsila-do-amaral/  

 
1º Momento: Reúna as crianças na roda de 
conversa e mostre a imagem da obra de arte 
Operários, pintada por Tarsila Amaral em 
1931. Você pode encontrá-la no site oficial da 
artista (link acima). Fale com as crianças 
sobre a obra, contando que ela foi pintada por 
uma artista brasileira chamada Tarsila. Faça 
algumas perguntas que poderão ajudar as 
crianças a observar a imagem, como por 
exemplo: O que Tarsila pintou nessa 
imagem? Onde as pessoas estão? O que 
vocês acham que elas estão fazendo nesse 
lugar? Para onde os operários estão olhando? 
Conte às crianças que o nome da obra é 
Operários e pergunte se elas sabem o 
significado dessa palavra. Explique que ser 
operário é uma profissão importante, assim 
como professor ou médico, e que o operário 
trabalha na construção de casas ou nas 
indústrias. 
Vá ao quadro e escreva o nome da obra em caixa alta e peça às crianças que tentem identificar as letras que 
compõe a palavra. Após, indague-as: Você conhece algum operário? Quais outras profissões você conhece? Qual 
profissão você gostaria de ter quando crescer? Explique a elas, que quando as pessoas trabalham, elas recebem um 
pagamento para que possam comprar coisas que elas precisam, como alimentos e roupas, bem como pagar pelos 
serviços que necessitam, como a escola dos filhos, água e luz. 
 
2º Momento: Fale com as crianças sobre as pessoas que trabalham na escola e quais as funções que elas exercem. 
São prováveis que as crianças comentem qual atividade alguns funcionários fazem, sem nomear suas profissões, por 
isso ajude-as a nomear as profissões, ampliando, assim, o vocabulário delas. Numa folha de papel Kraft, faça a lista 
das profissões citadas. 
Convide as crianças a fazerem um passeio pela escola para entrevistar os funcionários que exercem as profissões 
citadas por elas na roda de conversa e para conhecerem mais as atividades desempenhadas por esses profissionais, 
bem como verificar se existem outras atividades na escola além das lembradas na turma.   
Oriente a turma que uma entrevista precisa ser planejada e precisamos pensar previamente em quais perguntas 
serão feitas ao entrevistado. Ajude-as na elaboração das questões, como por exemplo: Como é o nome de sua 
profissão? O que você faz no seu trabalho? Você trabalha na escola o dia todo? O que você mais gosta de fazer em 
seu trabalho?  
 
3º Momento:  
As crianças poderão entrevistar diferentes funcionários da escola: porteiro, inspetor, faxineiro, coordenador 
pedagógico, diretor, secretário, cozinheiro, professor. Durante a entrevista, tire fotos dos entrevistados para utilizar 
em uma atividade posterior. 
De volta à sala, entregue para as crianças a folha 17 do caderno do aluno e peça que desenhem a profissão 
existente na escola que mais gostaram. Em seguida, peça a elas que escrevam como souberem o nome da profissão 
desenhada. Exponha as atividades num lugar visível, para que todos possam apreciá-las.  

http://tarsiladoamaral.com.br/dica-para-professores-historias-do-brasil-nas-telas-de-tarsila-do-amaral/
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FOLHA 17 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PROFISSÕES 

 
VOCÊ JÁ REPAROU QUE HÁ MUITAS PESSOAS QUE TRABALHAM NA SUA ESCOLA? O QUE SERÁ QUE ELAS 
FAZEM EM SUAS PROFISSÕES? 
ENTREVISTE AS PESSOAS DA SUA ESCOLA E PE SQUISE O QUE ELAS FAZEM EM SUAS PROFISSÕES. 
DEPOIS, DESENHE A PROFISSÃO DE QUE MAIS GOSTOU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, ESCREVA O NOME DA PROFISSÃO QUE MAIS GOSTOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/MÃOS À OBRA 
CINDERELA 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇO, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Reúna os alunos na roda de conversa e apresente a proposta da atividade que será trabalhada. A carruagem da 
Cinderela ficou incrível! Como você imagina que ficou a abóbora transformada em carruagem?  
Está atividade demanda muita criatividade dos alunos, portanto, disponha para eles condições para que utilizem a 
imaginação a partir dos diferentes materiais dispostos no centro da roda, como por exemplo: caixas de papelão em 
tamanhos variados papeis coloridos, tintas, canetas hidrocor, entre outros. 
O seu papel, além de incentivá-las, deve ser de orientar para que se organizem na confecção da carruagem. 
 
2º Momento: 
Finalize a atividade, propondo uma exposição da carruagem da Cinderela produzida pelo grupo aos demais alunos 
da escola. 
  

Espera-se que a criança desenhe a profissão que mais gostou de conhecer na sua escola. 

Espera-se que a criança desenhe a profissão que mais gostou de conhecer na sua escola. 
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AULA 62 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 62 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 18 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 19 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/PROFISSÕES 
FOLHA 18 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: Para a realização dessa atividade, imprima uma foto de cada funcionário entrevistado na aula anterior. 
As crianças irão dramatizar, por meio de mímicas, cada uma das profissões que conheceram durante a entrevista. 
Para isso, organize a turma em pequenos grupos. Logo após, entregue para cada grupo uma foto sinalizando a 
profissão a ser dramatizada. Um grupo se apresentará por vez, enquanto as outras crianças tentam descobrir qual a 
profissão representada. Confirme as respostas, mostrando a elas a foto que inspirou a dramatização de cada grupo. 
 
2º Momento: Realizada a dramatização da atividade proposta, indague as crianças como poderiam cooperar com o 
trabalho de cada um deles, como por exemplo, recolher um papel encontrado no corredor da escola, colaborando 
com o faxineiro; avisar ao inspetor quando alguém se machucar no parquinho etc. 
Em seguida, distribua a folha 18 do caderno do aluno e peça que elas circulem a letra E existente em cada nome 
das profissões citadas na atividade. Em seguida, peça-as que cubram o traçado da letra E. 
 

FOLHA 18 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
PROFISSÕES 

 
OBSERVE ABAIXO, OS NOMES QUE REPRESENTAM ALGUMAS PROFISSÕES, LOGO APÓS, CIRCULE A 

LETRA    CONTIDA EM CADA PALAVRA. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
AGORA, CUBRA O TRAÇADO DA LETRA E. 

 
 
 

 

 

 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DESAFIO FINAL 
CINDERELA/FOLHA 19 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente a proposta que tem por objetivo fazer com que os alunos reflitam sobre o que 
realizaram até o momento. 
Apresente para elas a folha 19 do caderno do aluno e questione-os: Depois que a Cinderela casou-se com o 
príncipe, quem iria limpar a casa da madrasta dela? Individualmente, eles deverão pensar em como a madrasta e 
suas irmãs irão resolver o problema da limpeza da casa, sem a presença da Cinderela. 
 
2º Momento: 
Proporcione as crianças um momento para que eles falem sobre suas ideias antes de realizar a atividade. Essa é a 
hora de você avaliar se os alunos compreenderam a proposta. Logo após, solicite que façam seus registros. 

 
FOLHA 19 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DESAFIO FINAL 
CINDERELA 

 
A CINDERELA SE CASOU COM O PRÍNCIPE E FOI MORAR NO CASTELO DELE. E 
AGORA, QUEM VAI CUIDAR DA LIMPEZA DA CASA DA SUA MADRASTA?  
 

FAÇA O REGISTRO ABAIXO DE COMO VOCÊ IMAGINOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 63 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 63 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 20 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 21 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PROFISSÕES/folha 20 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, continue trabalhando a sequência didática das profissões. Fale para a turma que 
alguns profissionais estão precisando de ajuda. A secretária escolar precisa fazer uma lista com os nomes de todas 
as crianças da sala. Peça a elas que a ajudem pintando as letras que compõe seu nome no teclado do computador. 
Se for o caso, fale que elas poderão usar o crachá para realizar essa proposta. Em seguida, explique para elas que a 
professora precisa de ajuda para contar quantas crianças estão brincando no parque. As crianças devem realizar a 
contagem, circular o número que representa a quantidade de criançase transcrever o número no espaço indicado.  
 
2º Momento: Após as orientações, distribua a folha 20 do caderno do aluno e neste momento circule entre elas e 
veja como elas estão desenvolvendo a atividade. Se for o caso, faça a mediação. 

 
FOLHA 20 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PROFISSÕES 

 
A SECRETÁRIA ESCOLAR PRECISA FAZER UMA LISTA COM OS NOMES DE TODAS AS CRIANÇAS DA SUA 
SALA. AJUDE A SECRETÁRIA NESSE TRABALHO PINTANDO TODAS AS LETRAS DO SEU NOME NO 
TECLADO DO COMPUTADOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, A PROFESSORA PRECISA CONTAR QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO BRINCANDO NO PÁTIO. VAMOS 
AJUDÁ-LA? CONTE QUANTAS CRIANÇAS APARECEM NA IMAGEM E CIRCULE O NÚMERO QUE 
REPRESENTA ESTA QUANTIDADE. EM SEGUIDA, TRANSCREVA-O NO ESPAÇO INDICADO. 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/QUEBRA CABEÇA 
LOJINHA DE ANIMAIS/PÁGINA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

Professor procure sempre manter em sala objetos de contagem e busque, em diferentes momentos, demonstrar 
como as crianças podem usá-los para beneficiar o desenvolvimento das atividades de matemática, porém, deixe-as à 
vontade para escolher ou não utilizar os recursos disponíveis.  

 
1º Momento:  
Na grande roda, apresente a proposta da folha 21 do caderno do aluno, que tem a finalidade de desafiar a calcular 
quantos produtos Antônio e Beatrice compraram para a alimentação de seus cachorros e gatos de estimação. Peça 
que elas peguem a folha e, logo após, leia a situação problema, explorando o argumento apresentado. Finalizada 
essa parte, organize as duplas para realizarem a atividade. 
 
2º Momento: 
Enquanto as duplas realizam a proposta, circule pela sala e observe como fazem: se contam se não contam se 
contam um a um. Se for necessário, faça a mediação, mas não dê as respostas, deixe que elas resolvam conforme o 
seu pensamento. 
 

FOLHA 21 

ATIVIDADE 2– MATEMÁTICA 
QUEBRA CABEÇA/LOJINHA DE ANIMAIS 

 
ALÉM DE VISITAR OS ANIMAIS DA LOJINHA, ANTÔNIO E BEATRICE TAMBÉM FAZEM COMPRAS POR LÁ. UM 
DIA DESSES, COMPRARAM QUATRO SACOS DE RAÇÃO E TRÊS PACOTES DE BISCOITOS PARA SEUS 
CACHORROS E GATOS. 
QUANTOS PRODUTOS OS PRIMOS COMPRARAM AO TODO NAQUELE DIA? CIRCULE O NÚMERO QUE 
REPRESENTA ESSA QUANTIDADE. EM SEGUIDA, TRANSCREVA NO ESPAÇO ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 64 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 64 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 22 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 23 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/PROFISSÕES 
FOLHA 22 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Ainda trabalhando o tema profissões, na roda de conversa, promova a brincadeira de adivinhas e explique a elas que 
devem representar as profissões existentes na escola. Em vez de perguntar O que é o que é Você vai questionar 
Quem sou, quem sou? Quando a turma descobrir cada resposta, peça às crianças que ajudem a escrever a resposta 
no quadro.  
Veja algumas sujestões de adivinhas que podem ser ajustadas ao contexto da escola. 
 

 Organizo os documentos da escola. Estou sempre disposta a ajudar as pessoas. Quem é, quem 
é? SECRETÁRIA. 

 Faço reuniões sobre assuntos importantes para a escola, cuido de tudo e de todos. Quem é, 
quem sou? DIRETOR. 

 Ensino e educo as crianças e na escola estou sempre com elas. Quem é, quem sou? 
PROFESSOR. 

 Cuida da porta o dia inteiro e cumprimenta a todos diariamente. Que é, quem sou? PORTEIRO. 
 
2º Momento:  
Abordadas as profissões existentes na escola, comece a reflexão com a turma sobre as profissões de seus 
familiares. Tanto a escola quanto a família são os principais núcleos sociais nos quais as crianças operam, assim, 
conhecer o papel dessas pessoas no mundo, é aprender com função social. Previamente, faça uma pesquisa nos 
registros de matrícula dos alunos, para conhecer as profissões de seus familiares. Com as informações em mãos, 
organize uma roda de conversa para que as crianças compartilhem com os colegas essas profissões. 
Dê início à atividade dividindo com elas a profissão de seus familiares e qual é a atividade realizada por eles. 
Estimule-as a dizer o nome das profissões e a contar o que eles fazem em seus trabalhos. Caso seja preciso, auxilie-
as a nomear algumas profissões recorrendo aos registros pesquisados.  
Conforme a turma compartilha a profissão de seus familiares, faça uma lista das profissões referidas em uma folha 
de papel Kraft e, caso as profissões se repitam, faça pequenos riscos ao lado do nome da profissão para indicar a 
quantidade. Ao final, peça as crianças contem quantos familiares da turma trabalham em cada uma das profissões e 
registrem a quantidade ao lado usando números. Veja o exemplo abaixo: 

 

PROFESSOR |   |   | 
 

3 

MÉDICO | 
 

1 

BOMBEIRO  
|   | 

2 

ENGENHEIRO  
|   |   |   | 

4 

 
3º Momento: 
Distribua a folha 22 do caderno do aluno e peça às crianças que observem as profissões retratadas nessa folha e logo após, que 

circulem apenas aquelas que estão na lista de profissões dos familiares da turma. Após isso, peça a elas que desenhem outra 

profissão da lista que não foi retratada nas imagens da tarefa. 
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FOLHA 22 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PROFISSÕES 

 
ALÉM DAS PROFISSÕES QUE VOCÊ E SEUS COLEGAS DESCOBRIRAM DAS PESSOAS QUE TRABALHAM NA 
ESCOLA, EXISTEM MUITAS OUTRAS QUE ENCONTRAMOS FORA DESSE LUGAR. VOCÊ CONHECE OUTRAS 
PROFISSÕES? QUAIS? VOCÊ SABE QUAL A PROFISSÃO DE SEUS FAMILIARES?  
COM O AUXÍLIO DO SEU PROFESSOR E DOS SEUS COLEGAS, VOCÊS REGISTRARAM AS PROFISSÕES DE 
SEUS FAMILIARES EM FORMA DE LISTA. 
AGORA, OBSERVE AS PROFISSÕES REPRESENTADAS NAS IMAGENS ABAIXO E EM SEGUIDA, CIRCULE 
SOMENTE AS QUE APARECEM NA LISTA.           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXISTE ALGUMA PROFISSÃO QUE FOI LISTADA E NÃO APARECE NAS IMAGENS ACIMA? ESCOLHA UMA 
DELAS E DESENHE-A NO ESPAÇO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/DOBRADURA 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, pergunte aos alunos sobre tudo o que eles vivenciaram até aqui em relação às atividades 
realizadas na sequência didática modo de viver na floresta. Pergunte-lhes sobre o que eles gostariam de representar 
em uma dobradura. Pode ser uma cesta, o rio, a oca, a menina Mani, o Curupira, uma árvore, uma flor, um fruto etc. 
Separe previamente, todo o material para que elas façam a dobradura (papéis de diferentes tamanhos, cores e 
texturas e tipos, jornais e revistas para que possam rasgar ou amassar). Não é necessário que as crianças conheçam 
os passos para dobrar o papel. O ideal é criarem conforme conseguem, mas se for preciso, faça a mediação para 
aquelas que apresentarem alguma dificuldade. 
 
2º Momento: 
Após a conclusão da atividade, organize uma exposição de todas as dobraduras e proponha que todos apreciem o 
que todos produziram. Sugira que as crianças questionem aos colegas o que elas criaram o que promoverá um 
tempo valioso, onde poderão trocar experiências. 
Valorize o trabalho, elogiando e dizendo como elas foram criativas e caprichosas. 
 
 

ATIVIDADE 2 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento 
Para a realização desta atividade, faça uso tantos dos materiais aquosos quano dos secos nas cores primárias. 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a obra de José Pancetti, apresentada na folha 23 do caderno do 
aluno. Deixe que elas falem espontaneamente sobre suas expressões acerca da obra. 
Chame a atenção das crianças para as cores e formas que definem a pintura. Lance questionamentos como: Vocês 
repararam que tanto o céu como o mar são azuis? Como sabemos onde termina um e começa outro? Permita que 
elas trouxessem as suas hipóteses e inicie o momento seguinte. 
 
2º Momento: 
Organize as duplas e apresente a solução-problema. Utilizando a figura da praia que está na folha, como podemos 
retratar um dia com sol? Qual a cor do céu em um dia de sol? E em um dia com chuva? E como poderemos para 
colocar isso no papel? Quais cores podem utilizar? Permita que a criança represente o céu do seu jeito, seja ele azul, 
verde, marrom etc. 
No decorrer da atividade, circule entre eles, instigando-os a fazerem descobertas das cores. Recorde as experiências 
da combinação das cores para criar diferentes tonalidades, possibilitando, dessa forma, que atuem com os 
conhecimentos adquiridos nas atividades anteriores. 
Caso o aluno opte pelos materiais secos, pode explorar movimentos, gestos inusitados, a força, pressão e a posição 
do lápis. 
Para finalizar, convide a turma para apreciar as obras e lance perguntas como: O que você quis mostrar no seu 
desenho? Por que escolheu essa cor para retratar o sol? Fazia sol ou chuva? 
Feche a atividade, valorizando o trabalho realizado pelas crianças. 
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FOLHA 23 

ATIVIDADE 2 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
A OBRA DE JOSÉ PANCETTI COMBINA FORMAS E CORES PARA PINTAR COMO COMEÇOU O DIA NESSA 
PRAIA. PELA IMAGEM ATÉ PARECE QUE O SOL SE MANTÉM ATÉ O FINAL DO DIA, MAS NÃO PODEMOS 
AFIRMAR ISSO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Pancetti, Cabo Frio 
 

 
AGORA, RESPONDA. COMO VOCÊ ACHA QUE FICOU O TEMPO AO ENTARDECER? REPRESENTE COMO 

VOCÊ PENSOU ABAIXO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 65 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 65 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 24 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PROFISSÕES 

 
Campos de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS 
QUANTIDADES, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa dê prosseguimento à sequência didática das profissões, organizando com as crianças um 
gráfico que represente as profissões dos familiares da turma. Utilizando cartolinas, faça pequenos cartazes com o 
nome das profissões, leia-os com as crianças e cole-os na frente de uma das mesas da sala. Entregue para cada 
criança caixas de fósforos vazias e explique para elas que cada caixa representa seus familiares que trabalham. As 
crianças devem colocar as caixas de fósforos no espaço da mesa referente às profissões dos familiares. Cada caixa 
deve ser posta sobre a outra, conforme mostrado na figura a seguir. Depois que todas elas tiverem posicionado suas 
caixas, faça a leitura do gráfico, contando as caixas e observando em qual profissão há mais e menos familiares 
trabalhando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento:  
Finalize, retomando as atividades realizadas e destacando tantos as profissões que existem na escola quanto às 
profissões dos familiares da turma. Se for possível, convide cada dia um familiar das crianças para que conte à turma 
sobre a sua profissão. Esse momento poderá ser realizado no início ou no final da aula. Faça uma lista de perguntas 
e combine quem fará cada uma delas e como o registro será realizado. Prepare um ambiente acolhedor para receber 
o entrevistado.  
 

 
 
 
  

 

PROFESSOR 

 

MÉDICO 
 

BOMBEIRO 

 
ENGENHEIRO 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL/FOLHA 24 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa. Pergunte para as crianças se elas conhecem a música ―Boneca de Lata‖, que tem origem na 
região Sudeste. Cante várias vezes para que se familiarizem com o som dela. Acesse:  
https://www.youtube.com/watch?v=a9TIy7OTmGg 
 
MINHA BONECA DE LATA 
BATEU A CABEÇA NO CHÃO 
LEVOU MAIS DE UMA HORA 
PARA FAZER A ARRUMAÇÃO 
DEMASSA AQUI, 
DESAMASSA ALI. 
 
2º Momento:  
Em seguida, estimule as crianças a acompanhá-lo cantando e mudando a parte do corpo que a boneca bateu com 
movimentos lentos e rápidos, alternando em seu comando, as diferentes intensidades. 
Diversifique a proposta ou a intensidade dos sons, sugerindo, por exemplo: 
 
Bateu o pé (batida lenta) 
Bateu a mão (batida rápida ou repetida) 
Bateu o joelho (lenta)  
Bateu o ombro (ráída ou repetida). 
 
Em seguida, apresente a folha 24 caderno do aluno e peça que elas façam o registro usando as cores amarela 
para as batidas lentas e vermelhas para as batidas forte. 
Na hora do desenvolvimento da atividade, circule entre elas e faça a mediação quando identificar que a criança 
pedida de ajuda. 
 

FOLHA 24 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 
NA RODA, COM MEUS AMIGOS, OUVI E CANTEI A MÚSICA ―BONECA DE 
LATA‖, NESSA BRINCADEIRA, EU BATIA RÁPIDO E LENTO PARA 
DESAMASSAR A LATARIA. PARA REGISTRAR A BATIDA LENTA, USEI A 
COR AMARELA E, PARA A BATIDA RÁPIDA, A COR VERMELHA E TUDO 
FICOU ASSIM. 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a9TIy7OTmGg
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 04 

 
AULAS DE 66 a 70 
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AULA 66 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 66 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 25 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
– Folha 26 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MÉDICO/ESTETOSCÓPIO/FOLHA 25 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa mostre para as crianças a imagem de 
um médico. Comente com elas que o médico que atende a 
criança é o pediatra. Questione: Você já foi ao pediatra? Por 
que você precisou ir ao médico? Quando as crianças 
precisam ir ao médico? Explique para elas que o pediatra 
acomapanha o crescimento e o desenvolvimento das 
crianças, por isso, o bebê quando nasce o ideal é que ele 
tenha acompanhamento médico uma vez por mês, quando 
está maior, de seis em seis meses. As crianças maiores 
devem ir ao médico uma vez ao ano ou quando não se 
sentirem bem. 
 
2º Momento: 
Após a exploração sobre o tema, pergunte: O que acontece 
em uma consulta médica? Explique para elas que os procedimentos que o médico pediatra geralmente realiza é 
pesar, medir a altura, escutar o coração etc. Após apresentar aogumas atividades que o médico realiza, promova a 
seguinte reflexão: O que aconteceria se não existissem médicos? Converse com a turma sobre alguns instrumentos 
que os médicos usam para examinar os pacientes. 
Mostre um estetoscópio ou uma imagem dele às crianças e questione-as para que esse instrumento é utilizado. 
Permita que elas se expressem livremente e se for preciso, explique que esse instrumento é utilizao para ouvir o som 
do coração e a respiração. Peça que elas localizem o coração em seu corpo e coloquem a mão para sinalizar em que 
parte fica.  
 
3º Momento:  
Disponibilize a folha 25 do caderno do aluno e peça que elas observem a imagem de um coração Em seguida, 
proponha às crianças que tentem escutar as batidas do coração de um colega, colocando a orelha sobre o peito dela. 
Explique às crianças que o médico examina o coração porque é um órgão muito importante e que para estar vivo, é 
preciso que o coração pulse e, assim bombeie o sangue para o coração. 
Escreva no quadro a palavra ESTETOSCÓPIO reforçando o traçado de cada letra. Peça que elas localizem essa 
palavra na atividade, e contem qual letra aparecem mais vezes. 
Acompanhe o desenvolvivento da atividade e se for necessário, faça a mediação. 
 
 

FOLHA 25 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MÉDICO/ESTETOSCÓPIO 

 
 
UMA DAS ATIVIDADES DO MÉDICO É ESCUTAR AS BATIDAS DO CORAÇÃO. OBSERVE 
ATENTAMENTE A IMAGEM DE UM CORAÇÃO, E DEPOIS COLOQUE A ORELHA NO PEITO DE 
UM COLEGA PARA ESCUTAR AS BATIDAS DO CORAÇÃO DELE. O INSTRUMENTO QUE O 
MÉDICO UTILIZA PARA OUVIR O CORAÇÃO É O ESTETOSCÓPIO 
PRONUNCIE AS LETRAS UTILIZADAS PARA ESCREVER O NOME DESSE INSTRUMENTO, 
CONTE QUANTAS VEZES CADA UMA DELAS APARECE NA PALAVRA E TRANSCREVA NO 
CÍRCULO AO LADO A LETRA QUE APARECE MAIS VEZES. 

 

 

 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ/FOLHA 26 

Campos de Experiências:  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

Professor, nesta atividade, os alunos farão imitações de animais, fazendo uso da linguagem do movimento 
(corporal/facial) e da linguagem oral, observando a sua volta para poder perceber diferentes posições, posturas, 
gestos de si mesmo e dos outros. Agilidade, habilidade e destrezas físicas dos animais serão evidenciadas nessa 
proposta. 

 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas vão brincar de imitar movimentos de animais a partir dos 
movimentos realizados por você, como, por exemplo, imitar um elefante fazendo o movimento da tromba com um dos 
braços deslocando-se com passadas pesadas e assim prossiga, solicitando a imitação de outros animais, como 
macaco, cachorro, cobra, jacaré, sapo entre outros. 
 
2º Momento: 
Após a realização da dinâmica, na grande roda incentuive-os a falar, perguntando de que mais gostaram o que foi 
difícil de fazer, o que foi engraçado etc. Em seguida, apresente a folha 26 do caderno do aluno e leia à proposta 
para que façam o registro do animal que se locomove arrastando-se pelo chão. 
Ao final, solicite que falem sobre o que foi registrado e apreciem o que produziram. O objetivo é proporcionar um 
ambiente em que o aluno sinta-se livre e confiante para expressar seus pensamentos. 
 

FOLHA 26 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ 

 
EU E MINHA TURMA NOS DIVERTIMOS MUITO IMITANDO ALGUNS ANIMAIS. 
MEU PROFESSOR, PERGUNTOU: ―QUAL É O ANIMAL QUE VOCÊS IMITARAM QUE SE 
ARRASTA PELO CHÃO‖? EU DISSE QUE FOI O... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 67 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 67 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 27 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 28 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MÉDICO/TERMÔMETRO/FOLHA 27 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a aula anterior e apresente às crianças um termômetro e explique a elas que esse é um 
instrumento bastante comum em consultórios. Comente com elas que existem diversos tipos de termômetros e, em 
seguia, levante questões sobre sua função. Demonstre às crianças como ele é usado para medir a temperatura do 
corpo e diga a elas que, quando a pessoa está com feber, a temperatura aumenta, indicando que seu corpo não está 
bem. Pergunte à turma: Quem já teve febre? Como se sentiu? De que cor fica o rosto da pessoa com febre? 
Comente com elas que quando a pessoa está com febre, ela precisa seguir as orientações médicas, como beber 
muito líquido e descansar. 
Faça o registro da palavra TERMÔMETRO no quadro. Destaque o direcionamento da escrita, o traçado de cada letra 
e pergunte: Quantas letras precisaram para escrever a palavra termômetro? Quais letras aparecem duas vezes 
nessa palavra? 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 27 do caderno do aluno, apresente a proposta e explique e acompanhe o desenvolvimento da 
atividade. Se for necessáriom, faça a mediação. 

 
 

FOLHA 27 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MÉDICO/TERMÔMETRO 

 
O TERMÔMETRO É O INSTRUMENTO USADO PARA MEDIR A TEMPERATURA DO SEU 
CORPO. CONTE QUANTAS LETRAS SÃO PRECISO PARA ESCREVER ESSA PALAVRA 
E EM SEGUIDA, REGISTRE NO CÍRCULO O NÚMERO ENCONTRADO. 

 
 

 
 
 
QUANDO VOCÊ TEM FEBRE, A TEMPERATURA DO SEU CORPO AUMENTA, DEIXANDO-O QUENTE. 
OBSERVE AS CORES ABAIXO E FAÇA UM X SOBRE AQUELAS QUE PARECEM SER QUENTES COMO A 
FEBRE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ/FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas vão escutar a parlenda ―Jacaré foi à feira‖. Utilize as diferentes 
estratégias de leitura para que se apropriem da parlenda e possam se expressar através da linguagem verbal. 
 
SEU JACARÉ FOI À FEIRA 
NÃO SABIA O QUE COMPRAR 
COMPROU UMA CADEIRA 
PRA COMADRE SE SENTAR 
A COMADRE SE SENTOU 
A CADEIRA ESBORRACHOU 
COITADA DA COMADRE 
FOI PARAR NO CORREDOR 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 28 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, para que respondam com o 
objetivo de ver qual a compreensão que elas tiveram do texto. Já que se trata de uma pergunta de entendimento. 
Solicite então, que façam o registro.  
Ao final, peça que apresentem suas produções para que todos tenham a oportunidade de apreciar a produção dos 
outros colegas e de falar de forma espontânea sobre como ela desenvolveu a atividade. 

 
FOLHA 28 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ 

 
HOJE EU ESCUTEI A PARLENDA ―SEU JACARÉ FOI À FEIRA‖. EM SEGUIDA OUVI A SEGUINTE PERGUNTA: ―O 
QUE O JACARÉ COMPROU NA FEIRA?‖ EU RESPONDI QUE ELE COMPROU: 
 Resposta Pessoal 
 
 

SEU JACARÉ FOI À FEIRA 
NÃO SABIA O QUE COMPRAR 
COMPROU UMA CADEIRA 
PRA COMADRE SE SENTAR 
A COMADRE SE SENTOU 
A CADEIRA ESBORRACHOU 
COITADA DA COMADRE 
FOI PARAR NO CORREDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 68 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 68 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 29 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 30 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CORES QUENTES E FRIAS/FOLHA 29 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, entregue às crianças duas bolsas de gel, uma retirada da geladeira e outra levemente aquecida 
no micro-ondas, para que percebam suas temperaturas. Estimule as crianças a associar as temperaturas com 
diversas coisas como QUENTES: fogo, sopa, lâmpada e febre: FRIO: gelo, sorvete e neve. Explique para elas que as 
cores quentes são as que podem ser associadas ao fogo, como laranja, vermelho e amarelo, e as cores frias são as 
que podem ser associadas ao gelo, como azul, roxo e rosa. 
 
2º Momento 
Solicite às crianças que criem dus pinturas na folha 29 do caderno do aluno, uma pintura com cores quentes e outra 
com cores frias. Disponibilize aquarelas, pincéis, potes com águas e panos. 
 

FOLHA 29 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CORES QUENTES E FRIAS 

 
VOCÊ DESCOBRIU QUE AS CORES TÊM TEMPERATURA. CRIE DUAS PINTURAS COM AQUARELA, 
UMA USANDO CORES QUENTES E OUTRAS CORES FRIAS. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

CORES QUENTES CORES FRIAS 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS 
LOJINHA DE ANIMAIS/FOLHA 30 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, QUANTIDADES, TEMPOS, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente a folha 30 do caderno do aluno, leia a proposta da atividade e distribua as folhas 
para as crianças. 
No decorrer da atividade, circule entre elas e se for necessário auxilie-os, mas não dê a resposta pronta, permita que 
elas encontrem a solução para o seu registro. 
 
2º Momento: Quando finalizar a atividade, faça uma exposição das folhas para que as crianças apreciem e 
comparem os resultados.  
 
 
 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA/LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS 
LOJINHA DE ANIMAIS 

 
CONTE PARA DESCOBRIR A QUANTIDADE DE COELHOS E ARARAS. EM SEGUIDA, FAÇA O REGISTRO DAS 
RESPOSTAS DO SEU JEITO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÁ MAIS COELHOS OU MAIS ARARAS? CONVERSE COM SEUS AMIGOS PARA MELHOR RESPONDER A 
PERGUNTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

Resposta Pessoal 

Resposta Pessoal 
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_ 

AULA 69 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 69 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 31 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 32 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 33 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
HISTÓRIA DO DENTINHO/FOLHA 31 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, leia para os alunos a História do Dentinho. 
 
HISTÓRIA DO DENTINHO 
 
Era uma vez um dentinho feito de coroa e raiz. 
Ele nasceu, cresceu e era feliz.  
Até que um dia ficou doente.  
Seu dono não gostava de escovar os dentes.  
Ele comia doces, balas, chocolate, sorvete e cachorro quente. 
Que são inimigos dos dentes. 
O dono do dentinho com dor começou a chorar e foi ao dentista procurar. 
O dentinho estava cariado e precisando de cuidado.  
Depois de cuidar do dentinho machucado, o dentista que é legal, ensinou a ele que são amigos dos dentes a pasta, a 
escova e o fio dental.  
O dentinho ficou novamente feliz e limpinho.  
Seu dono aprendeu a lição e para frutas, verduras e legumes mudou sua alimentação. 
https://onlinecursosgratuitos.com/historia-do-dentinho-para-ler-e-colorir/ 
 
2º Momento: Feito à leitura da história para as crianças, pergunte: Você já teve dor de dente? Como o dentista 
cuidou dos seus dentes? O que aconteceria se não existissem dentistas no mundo? Escreva a palava DENTISTA no 
quadro e peça que elas observem bem a escrita. 
Em seguida, disponibilize várias imagens de profissionais, incluindo a imagem do profissional dentista e peça que as 
crianças colem na folha 31 do cadereno do aluno, a imagem escolhida. Logo após, peça que elas completem as 
letras que faltam para escrever o nome da profissão. 

 
FOLHA 31 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
HISTÓRIA DO DENTINHO 

 
VOCÊ DESCOBRIU QUE O MÉDICO É O RESPONSÁVEL POR CUIDAR DA SAÚDE DAS 
PESSOAS, MAS VOCÊ SABE QUAL É O PROFISSIONAL QUE AJUDA A DEIXAR O SORRISO 
MAIS SAUDÁVEL E MAIS BONITO?  
REGISTRE ABAIXO A SUA RESPOSTA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
COMPLETE AS LETRAS QUE FALTAM PARA ESCREVER O NOME DA PROFISSÃO QUE CUIDA DOS NOSSOS 
DENTES. 
 

 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

Espera-se que a criança cole a figura do dentista. 

https://onlinecursosgratuitos.com/historia-do-dentinho-para-ler-e-colorir/
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ATIVIDADE 2 –NATUREZA E CULTURA/ATIVIDADE INICIAL 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 32 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

Professor, essa sequência didática, destaca o modo de viver das pessoas que moram perto do mar ou litoral, como 
os caiçaras. A partir das particularidades desse local, chamaremos atenção das crianças para questões como o 
comércio, transporte, a alimentação, o jeito de viver e os problemas enfrentados com a modernidade. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente para as crianças a nova sequência didática, que vai mostrar o modo 
de vida das pessoas que moram perto do mar ou no litoral. A atividade inicial tem como objetivo levantar 
conhecimentos prévios sobre o tema. 
 
2º Momento: Entregue para as crianças a folha 32 do caderno do aluno e realize a leitura da poesia. A cada verso, 
faça uma pergunta sobre ele, tais como: Vocês já viram um siri ou uma lagosta? Será que existem mesmo bichos 
bonitos ou esquisitos no mar? Será que é verdade que entramos doces e saímos salgados quando entramos no mar? 
Após leia o texto e pergunte para as crianças o que elas sabem sobre as pessoas que moram perto do mar. Organize 
as duplas e na hora da atividade, circule entre elas e faça a mediação quando necessário.  
Ao final, proponha que cada dupla conte aos colegas o que sabe a respeito das pessoas que moram próximas ao 
mar. Após esse momento, feche o dia destacando o que a turma já sabe sobre as pessoas que moram no mar. 

 
FOLHA 32 

ATIVIDADE 2 –NATUREZA E CULTURA/ATIVIDADE INICIAL 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
MAR 
 
NO MAR, 
TEM SIRI E OSTRA. 
MARISCO E LAGOSTA. 
BICHOS BONITOS. 
BICHOS ESQUISITOS. 
O MAR É LINDO E GOZADO. 
A GENTE ENTRA DOCE E SAI SALGADO. 
Lalau e Laurabeatriz 
 
 
O MAR É REALMENTE UMA DAS MARAVILHAS QUE EXISTEM NO PLANETA, POR ISSO, E POR OUTRAS 
COISAS, ELE ATRAI PESSOAS DE MUITOS LUGARES PARA MORAREM PERTO DELE. 
 
RESPONDA ENTÃO: COMO VIVEM AS PESSOAS QUE MORAM PERTO DO MAR? 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome com os alunos a sequência didática ―Modo de viver no mar‖. Fale com elas que a praia 
é o lugar de preferência tanto de José Pancetti como de Benedito Calixto, haja vista que apontam suas obras 
pintando mar e céu em dias calmos e com sol, onde é possível ficar na praia muitas horas brincando, nadando etc. 
Se tiver condições leves para a sala imagens de diferentes praias brasileiras, ou então, vídeos na internet, que 
apresentem algumas situações que podemos viver quando vamos ao litoral. 
 
2º Momento: 
Proponha aos alunos pintar o fundo, mar e praia, considerando que o dia está claro e ensolarado. Disponibilize a 
folha 33 do caderno do aluno, tintas e todo o material necessário para que elas desenvolvam a atividade. 
Circule entre as crianças no momento do desenvolvimento da tarefa e se for necessário faça a mediação. 
 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
VOCÊ CONVERSOU COM O PROFESSOR E SEUS COLEGAS SOBRE O MAR E O CÉU EM DIAS 
CALMOS COM SOL.  
AGORA, É COM VOCÊ! REPRESENTE ABAIXO O FUNDO, O MAR E A PRAIA NUM DIA CLARO E 
ENSOLARADO. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

Registro pessoal 
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AULA 70 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 70 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 
Folha 34 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 35 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SAÚDE BUCAL/FOLHA 34 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
 O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a aula que conversaram sobre o profissional que cuida dos dentes e peça 
que às crianças que observem seus dentes em frente ao espelho e incentive-as a fazer descobertas questionando: 
Quantos dentes você tem na parte de cima da boca? Quantos dentes você tem na parte de baixo? Para que servem 
os dentes? 
Todos os dentes são iguais? Explique às crianças que nem todos os dentes são do mesmo jeito, pois os dentes da 
frente têm a função de cortar e rasgar os alimentos, enquanto os de trás têm a função de mastigá-los. 
 
2º Momento: Na hora do lanche, peça às crianças que prestem atenção ao modo como os dentes cortam e rasgam 
os alimentos. Converse com elas que é preciso comer com calma, mastigando bem a comida, pois assim, os 
alimentos são saboreados e triturados até ficarem bom para serem engolidos.  
 
3º Momento: Peça à turma que prestem atenção nas imagens da folha 34 do caderno do aluno, que representam 
como cuidar da saúde bucal através da escovação no banheiro, em frente ao espelho. Disponibilize suas escovas de 
dente, pasta de dente, copos descartáveis para o bochecho e pedaços de folha de papel. Demonstre os passos da 
escovação e comente com elas que a escova de dente é um objeto pessoal. Logo após, conte às crianças que o fio 
dental é responsável por limpar as sujeiras que ficam entre os dentes. 

 
FOLHA 34 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
ESCOVAÇÃO DOS DENTES 

 
OBSERVE AS IMAGENS A SEGUIR: ELAS MOSTRAM COMO CUIDAR DA SAÚDE DE SUA BOCA PRO MEIO DA 
ESCOVAÇAO. DEPOIS, FAÇA CADA UM DOS MOVIMENTOS INDICADOS COM SUA ESCOVA DE DENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VOCÊ JÁ USOU FIO DENTAL? PARA QUE ELE É USADO? VOCÊ COSTUMA PASSAR FIO DENTAL ANTES OU 
DEPOIS DE ESCOVAR OS DENTES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL/FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com a turma que eles vão cantar novamente as músicas ―Pezinho‖ e ―Boneca de lata‖. 
Ofereça os chocalhos para que elas acompanhem a música e, enquanto cantam, possam tocar forte e fraco. Cante 
cada canção algumas vezes a fim de que os alunos relembrem a melodia. 
Estimule-as a tocar ora fraco, ora forte, de forma que possam vivenciar as sonoridades fraca e forte, essa atividade 
estimulará a construção do episódio sonoro. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 35 do caderno do aluno e leia à proposta da atividade. Peça que elas registrem suas batidas de 
modo fraco e forte. Nesse momento, circule entre elas e note como elas fazem essa representação. 
Ao final, deixe que elas se expressem livremente e manifestem como foi tocar o som forte e o som fraco. 
Termine parabenizando os alunos pela participação. 

 
FOLHA 35 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS VOLTARAM A BRINCAR COM OS TRECHOS DA MÚSICA ―PEZINHO‖ E 
―BONECA DE LATA‖, MAS AGORA, ALÉM DE CANTAR, TAMBÉM TOCOU UM INSTRUMENTO 
MUSICAL; DE UM JEITO FRACO E DE OUTRO FORTE. REGISTRE ABAIXO COMO FICARAM AS 

BATIDAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

JEITO FRACO JEITO FORTE 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 05 

 
AULAS DE 71 A 75 
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AULA 71 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 71 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 36 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 37 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SAÚDE BUCAL/FOLHA 36 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a aula sobre saúde bucal contando às crianças que os dentes têm raízes, assim como 
as plantas. Mostre na foto que a raiz do dente não aparece porque ela fica escondida dentro da gengiva. Solicite, 
então, às crianças que conte os dentinhos que estão na folha 36 do caderno do aluno e faça o registro da 
quantidado no lugar indicado.  

 
FOLHA 36 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SAÚDE BUCAL 

 
VOCÊ SABIA QUE OS DENTES TÊM RAÍZES, ASSIM COMO AS PLANTAS? AS RAIZES DO DENTE NÃO 
APARECEM PORQUE FICAM ESCONDIDAS DENTRO DA GENGIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTE OS DENTES ABAIXO E FAÇA O REGISTRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ/FOLHA 37 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, proponha para as crianças que elas brinquem e cantem novamente a parlenda ―Seu jacaré foi 
à feira‖ a fim de que possam relembrá-la e consigam responder a atividade que está na folha 37 do caderno do 
aluno. Fale com o grupo sobre o motivo pelo qual a cadeira esborrachou, proporcionando a troca de ideias sobre o 
que devem responder, incentivando o debate.  
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 131 do caderno do aluno e faça a mediação no que for necessário para que possam respondê-
la. Faça intervenções precisas a partir das dificuldades individuais, motivando-as a enfrentar o desafio da escrita 
espontânea. 
Ao final, permita que elas falem livremente sobre como registraram sua tarefa. 

 
FOLHA 37 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ 

 
BRINQUEI RECITANDO NOVAMENTE, A PARLENDA ―SEU JACARÉ FOI À FEIRA‖. DEPOIS, NA RODA, 
CONVERSAMOS SOBRE A CADEIRA QUE SE ESBORRACHOU. ENTÃO, MEU PROFESSOR PERGUNTOU: POR 
QUE A CADEIRA SE ESBORRACHOU?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 72 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 72 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 38 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 39 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 

SAÚDE BUCAL/FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, peça às crianças que observe a sequência de imagens da folha 133 do caderno do aluno e, 
com base no que foi visto, crie uma história. Registre a história em um pedaço de papel Kraft, pedindo que a criança 
auxilie para construir algumas palavras do texto.  
 
2º Momento: 
Ao término da construção coletiva, leia o texto com a turma. Em seguida, digite ou escreva a história criada por elas e 
faça uma cópia para cada criança.  
Distribua a folha 38 do caderno do aluno e peça que as crianças colem o texto na folha. 

 
 FOLHA 38 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SAÚDE BUCAL 

 
OBSERVE COM ATENÇÃO A SEQUÊNCIA DE IMAGENS A SEGUIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COM SEUS COLEGAS E SEU PROFESSOR, CRIE UMA HISTÓRIA CONTANDO O QUE ACONTECEU COM ESSE 
DENTE. EM SEGUIDA, COLE NO ESPAÇO ABAIXO UMA CÓPIA DO REGISTRO DESSA HISTÓRIA 
CONSTRUÍDA POR TODOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ/FOLHA 39 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na grande roda, promova uma conversa dirigida com as crianças, na qual 
serão abordados o habitat, as características físicas e a alimentação do jacaré. 
Prepare previamente o material de apoio para essa atividade, como uma 
pesquisa sobre as abordagens que serão feitas, contanto com várias 
ilustrações a respeito do assunto. Permita que as crianças falem primeiramente 
sobre o que elas sabem. Nesse sentido, formule questões dando dicas que as 
incentivem a levantar hipóteses e a descobrir as respostas para as perguntas: 
Vocês sabem onde vivem os jacarés? Você já viu um jacaré? Onde? Como 
esses animais são? O que será que eles comem?  Cabe ressalvar que as 
perguntas que serão elaboradas devem ser compatíveis com os níveis de 
desenvolvimento e de compreensão das crianças para o desenvolvimento das próximas atividades dessa sequência. 
Se for possível, leve-las para fazer uma pesquisa na internet e comprovar ou não, suas hipóteses sobre os hábitos 
desse animal.  
 
2º Momento: Após a exploração do tema, disponibilize para as crianças a folha 39 do caderno do aluno e convide-
as cobrir o traçado do jacaré. Ao terminarem, peça a elas que pintem o jacaré com lápis de cor. 
Peça às crianças que pintem a letra que se repete no nome JACARÉ e depois a escreva do seu modo no espaço 
indicado. 

 
FOLHA 39 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
JACARÉ 

 
APÓS FAZER VÁRIAS DESCOBERTAS SOBRE O JACARÉ, COMPLETE O CORPO DO JACARÉ COM CANETA 
HIDROCOR. DEPOIS PINTE O DESENHO COM LÁPIS DE COR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTE ATENÇÃO NA PALAVRA JACARÉ E PINTE A LETRA QUE SE REPETE NESSA PALAVRA. 

 

    
 
AGORA, ESCREVA DO SEU JEITO, A LETRA QUE SE REPETIU NA PALAVRA JACARÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

Espera-se que a criança 

escreva a letra A 
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AULA 73- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 73 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 40 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 41 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SAÚDE BUCAL/FOLHA 40 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇO, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, cante com a turma a seguinte canção: 
 
MEU DENTINHO, MEU DENTINHO 
VOU ESCOVAR, VOU ESCOVAR, 
PRA FICAR LIMPINHO, 
PRA FICAR LIMPINHO, 
E BRILHAR, E BRILHAR 

Alexandra Copruchinskio – Melodia meu lanchinho. 
2º Momento: 
Depois, peça às crianças que a cantem diversificando a altura da voz, primeiramente de forma aguda e, depois, 
grave. Na sequência, solicite a elas que complete livremente a parte da boca que falta no desenho, utilizano lápis de 
cor. 

 
FOLHA 40 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SAÚDE BUCAL 

 
VAMOS CANTAR! 
 
MEU DENTINHO, MEU DENTINHO  
VOU ESCOVAR, VOU ESCOVAR 
PRA FICAR LIMPINHO, 
PRA FICAR LIMPINHO 
E BRILHAR, E BRILHAR 
 
 
 
 
COMPLETE O DESENHO A SEGUIR USANDO LÁPIS DE COR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

Espera-se que a criança 

complete o desenho no 

formato da boca 
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ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA/DESAFIO FINAL 
LOJINHA DE ANIMAIS/FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇOES 
 

Professor, essa atividade propõe a organização dos conhecimentos adquiridos pelas crianças, por meio do trabalho 
realizado na sequência didática. Ela mostra as anotações de Antônio e Beatrice organizadas de forma que facilita a 
visualização dos dados pelas crianças para que elas possam somar e registrar na folha a quantidade de animais da 
loja. 

 
1º Momento: Reúna as crianças na roda de conversa e coloque à disposição das crianças a folha 41 do caderno do 
aluno, para que cada uma pegue a sua. Logo após, leia para elas, a situação problema contida na atividade. Feito 
isso, organize-as em pequenos grupos para a realização do trabalho. 
Enquanto elas realizam a atividade, circule pela sala e veja como fazem para resolver o problema e quais recursos 
elas utilizam. 
 
2º Momento: Quando todos concluirem, exponha as fichas e inicie um debate coletivo, compartilhando as soluções 
encontradas para a atividade proposta. 

 
FOLHA 41 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA/DESAFIO FINAL 
LOJINHA DE ANIMAIS 

 
DURANTE UMA DAS VISITAS A LOJINHA DE ANIMAIS, ANTÔNIO E BEATRICE RESOLVERAM CONTAR OS 
ANIMAIS QUE TINHAM NA LOJA. PARA ISSO, ANOTARAM EM UM CADERNO A QUANTIDADE DELES POR 
ESPÉCIE. 
VEJA A ANOTAÇÃO DOS IRMÃOS E RESPONDA A PERGUNTA ABAIXO. 
 

ANIMAIS CACHORROS GATOS ARARAS COELHOS PEIXES 

QUANTIDADES 3 2 1 2 4 

 
QUANTOS ANIMAIS ESTAVAM NA LOJA NAQUELE DIA? REPRESENTE DA FORMA QUE SOUBER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



121  

AULA 74 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 74 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 42 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 43 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 44 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MÉDICO VETERINÁRIO/FOLHA 42 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, leia para a turma o trecho da canção ―O Leão‖, de Vinícius de Moraes, que se 
encontra na folha 42 do caderno do aluno. Pergunte as crianças sobre qual é o animal citado na música, depois 
peça a elas que o ajudem a escrever a palavra LEÃO no quadro, acolhendo suas sugestões de escrita. 
Você pode assistir ao vídeo com as crianças no link https://www.youtube.com/watch?v=hb-JSVK6L3Q&t=6s 
 
2º Momento: Organize uma roda com as crianças. Cantem e dancem a canção, criando gestos e movimentos 
corporais para expressar o que ela diz (pular e rugir como um leão). Em seguida, estimule-as a continuar a canção 
criando a dança de outros bichos, como a do gato, a do sapo, a do pássaro etc. Escreva o nome de cada animal no 
quadro e peça às crianças que citem algumas características. 
Depois, pergunte a turma: Quando as pessoas ficam doentes, elas vão ao médico e, quando sentem dor de dente, 
vão ao dentista. Mas e os animais? Quem cuida deles? Ouça as hipóteses da turma e, em seguida, ajude-as a 
encontrar o nome desse profissional na folha 40. 

 
FOLHA 42 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MÉDICO VETERINÁRIO 

 
ACOMPANHE A LEITURA DO TRECHO DA CANÇÃO ―O LEÃO‖  
 
“O LEÃO” 
 
LEÃO! LEÃO! LEÃO! 
RUGINDO COMO UM TROVÃO 
DEU UM PULO, E ERA UMA VEZ 
UM CABRITINHO MONTÊS 
LEÃO! LEÃO! LEÃO!  
ÉS O REI DA CRIAÇÃO 

Vinícius de Moraes 
 
ASSIM COMO AS PESSOAS, OS ANIMAIS TAMBÉM PRECISAM DE CUIDADOS. VOCÊ SABE QUAL É O NOME 
DO PROFISSIONAL QUE CUIDA DOS ANIMAIS? OBSERVE O NOME ESCRITO PELO PROFESSOR NO 
QUADRO. EM SEGUIDA, IDENTIFIQUE-O NO ESPAÇO ABAIXO E CIRCULE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

https://www.youtube.com/watch?v=hb-JSVK6L3Q&t=6s
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ATIVIDADE 2 –NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 43 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, coloque à disposição da turma diferentes materiais relacionados ao tema, como gravuras, 
jornais, revistas etc, para que as crianças possam realizar a colagem na atividade proposta na folha 43 do caderno 
do aluno. 
 
2º Momento: 
Leia a situação problema, forme duplas e circule pela sala, ajudando as crianças no que for preciso. Faça perguntas 
para que possam pensar em outros produtos que vêm do mar, como o sal. 

 
FOLHA 43 

ATIVIDADE 2 –NATUREZA E CULTURA/ATIVIDADE INICIAL 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
MUITAS PESSOAS DEPENDEM DO QUE SE EXTRAI DO MAR PARA SOBREVIVER. SÃO OS PESCADORES, OS 
MARINHEIROS E HÁ AQUELES QUE PASSAM VÁRIOS DIAS TRABALHANDO EM PLATAFORMAS NA 
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. VOCÊ SABIA QUE O PETRÓLEO É UTILIZADO PARA A FABRICAÇÃO DA 
GASOLINA, BATOM, GIZ DE CERA E VÁRIOS OUTROS PRODUTOS? OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E 
CONFIRME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA É COM VOCÊ! O QUE MAIS PODEMOS EXTRAIR DO FUNDO DO MAR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 44 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor, para essa atividade, separe materiais aquosos, guache, tinta plástica, tinta para pintura a dedo, cola 
colorida, aquarela, pincéis grossos, suportes com água, pedaços de pano, entre vários outros, de acordo com a 
disponibilidade da escola. Lembrando que a água é um recurso primordial, pois oportuniza as crianças resultados 
diferentes na mistura das cores. 

 
Proposta: 
 
1ª estação: pintar o céu limpo e ensolarado e o mar tranquilo. 

2º estação: pintar o céu ao entardecer, quase noite, anunciando chuva, com muitas nuvens. 

3º estação: pintar a areia num dia claro com sol forte. 

4ª estação: pintar a praia com vento, quase noite, com água do mar invadindo a areia. 

 

1º Momento:  
Apresente as propostas para a turma e deixe que as crianças escolham qual estação irão representar. Disponibilize a 
folha 44 do aluno e no desenvolvimento da atividade, circule entre os grupos e faça intervenções quando for 
necessário, incentivando a curiosidade e criatividade. 
 
2º Momento: 
Ao término da atividade, organize uma exposição com as obras da turma para que todos possam apreciar suas 
produções. Elogie e valorize o empenho de cada uma das crianças de participarem ativamente das propostas do dia. 

 
FOLHA 44 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
VOCÊ CRIOU FORMAS E COLORIU-AS PARA REPRESENTAR O DIA E A NOITE, TENDO COMO 
CENÁRIO UMA PRAIA. AGORA, COLE NO ESPAÇO ABAIXO A PRODUÇÃO QUE VOCÊ MAIS 
GOSTOU DE FAZER. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 75 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 75 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 
Folha 45 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 46 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
VETERINÁRIO/FOLHA 45 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a aula do dia anterior e conte às crianças que veterinário é o médico 
responsável por cuidar da saúde e do bem-estar da saúde dos animais. Solicite que elas ajudem a escrever a palabra 
VETERINÁRIO no quadro. Conte a elas que ha veterinários que cuidam de animais pequenos, como gatos e 
cachorros, e outros veterinários que cuidam de animais grandes, como o cavalo e o elefante. Peça que elas falem 
sobre outros animais pequenos e grandes que conhecem. 
Fale para elas que o veterinário atende nas clínicas, mas que alguns vão até onde os animais moram para cuidar 
deles, como zoológicos e fazendas. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 45 do caderno do aluno e explique a proposta da atividade. Fale que o 
veterinário foi ao zoológico examinar os macacos e encontrou alguns em cima dos galhos e outros embaixo da árvore 
Solicite às crianças que elas circulem apenas os macacos que estão em cima da árvore e, logo após, que 
representem essa quantidade usando risquinhos. Depois, peça a elas que contem quantos macacos estão embaixo 
da árvore e representem essa quantidade usando algarismos. Circule entre os grupos e faça intervenções quando for 
necessário 
 

FOLHA 45 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
VETERINÁRIO 

 
VOCÊ APRENDEU QUE O MÉDICO QUE CUIDA DOS ANIMAIS É O VETERINÁRIO. NA IMAGEM AO LADO, OS 
MACACOS DO ZOOLÓGICO ESTÃO ESPERANDO O VETERINÁRIO CHEGAR.  
 
 
CIRCULE OS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CIMA DA ÁRVORE. 
QUANTOS ANIMAIS VOCÊ CIRCULOU? REPRESENTE ESSA 
QUANTIDADE USANDO RISQUINHOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTOS ANIMAIS NÃO FORAM CIRCULADOS? REPRESENTE ESSA QUANTIDADE USANDO ALGARISMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
CONFECÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO/PRATO/FOLHA 46 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor, para essa atividade peça previamente às famílias, que mandem pelos alunos duas tampas de panela. 

 
1º Momento: 
Proponha as crianças criarem um instrumento de percussão chamado prato, utilizando para isso, tampas de panelas, 
que poderão ser trazidas de casa. 
Na roda de conversa, com as crianças sentadas no chão e de posse das tampas que trouxeram de casa, cante 
músicas variadas e de preferência das crianças. 
Enquanto canta, incentive-as a tocar, batendo ora forte, ora fraco, ora lento, ora rápido. 
Incentive-as a improvisar e ensine-as, de acordo com o seu comando, ao ouvirem o som fraco, baterem fraco, ao 
ouvirem forte, baterem forte. 
 
2º Momento: 
Para finalizar, leia a proposta da folha 46 do caderno do aluno e peça que registrem como foi tocar os variados tons 
sonoros. Circule entre elas, e se notar que alguém está com dificuldade, faça a mediação. 
Encerre a atividade, elogiando a participação e empenho ao tocarem os pratos. 

 
FOLHA 46 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
CONFECÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO/PRATO 

 
HOJE, EU E MEUS COLEGAS FIZEMOS DE DUAS TAMPAS DE PANELA, UM INSTRUMENTO 
DE PERCUSSÃO, CHAMADO PRATO. COM ELE TOCAMOS FORTE E FRACO, RÁPIDO E 
LENTO, ACOMPANHANDO ALGUMAS MÚSICAS. O JEITO QUE MAIS GOSTEI DE TOCAR 
FOI: 

 
Resposta Pessoal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 06 

 
AULAS DE 76 A 80 
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AULA 76 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 76 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 47 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ/FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas já descobriram que há profissionais que cuidam da 
saúde das pessoas e dos animais, mas será que elas sabem que existe um profissional que cuida das plantas? 
Apresente para elas a figura do Jardineiro José e explique que esse profissional cuida do jardim de casas, prédios, 
parques, escolas etc. Comente com a turma que algumas das atividades realizadas por ele é plantar sementes, regar 
plantas, adubar a terra para que as plantas fiquem fortes, cortar a grama, podar árvores entre outras coisas. Pergunte 
para elas: Vocês já viram um jardineiro trabalhando? Quais os instrumentos que ele usa em seu trabalho?  
 
2º Momento: Distribua a folha 47 do caderno do aluno e peça às crianças que observem na atividade como a 
palavra JARDINEIRO é escrita e que completem as letras que faltam no lugar indicado. Depois, conte com elas 
quantas letras são necessárias para escrever a palavra JARDINEIRO e peça a elas que pintem um quadrado para 
cada letra. Mostre na sequência numérica fixada na sala como o número 10 é escrito. 

 
FOLHA 47 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ 

 
 
VOCÊ DESCOBRIU QUE HÁ PROFISSIONAIS DESTINADOS 
A CUIDAR DAS PESSOAS E DOS ANIMAIS, MAS VOCÊ 
SABIA QUE HÁ PROFISSIONAIS DESTINADOS A CUIDAR 
DAS PLANTAS? VAMOS CONHECER UM DELES? JOSÉ É 
UM JARDINEIRO MUITO CAPRICHOSO E QUE AMA CUIDAR 
DOS JARDINS. 
 

 
 
 
 
 
 
OLHE BEM COMO É O NOME DA PROFISSÃO DO JOSÉ É ESCRITO E COMPLETE AS LETRAS QUE FALTAM 
NOS QUADRINHOS  
 

J A R D I N E I R O 
 

J A R D I N E I R O 
 
CONTE QUANTAS LETRAS FORMAM A PALAVRA JARDINEIRO E PINTE UM QUADRADO PARA CADA LETRA. 
 

            

 
QUANTOS QUADRADOS VOCÊ PINTOU? REPRESENTE ESSA QUANTIDADE COMO SOUBER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
MEU AMIGO DINOSSAUROS/ATIVIDADE INICIAL 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, indague as crianças se elas já ouviram falar de dinossauros. Disponibilize tempo para o debate 
e observe os conhecimentos prévios. Em seguida, leia para elas a história Meu Amigo Dinossauro, da escritoria Ruth 
Rocha. 
Você consegue acessar o texto disponibilizado no site  

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/7432/meu-amigo-dinossauro 

MEU AMIGO DINOSSAURO  
 
UM PEQUENO DINOSSAURO 
APARECEU NO JARDIM 
EDUCADO, INTELIGENTE, 
O SEU NOME ERA JOAQUIM. 
 
NUNCA CONSEGUI SABER 
DE ONDE FOI QUE ELE SAIU 
QUANDO A GENTE PERGUNTOU 
DISFARÇOU E ATÉ SORRIU... 
 
FICOU MUITO NOSSO AMIGO 
FEZ TUDO QUE É BRINCADEIRA. 
LEVOU O MIGUEL PRA ESCOLA 
LEVOU A MAMÃE PRA FEIRA. 
 
AS PESSOAS ESPIAVAM 
ESTRANHAVAM UM POUQUINHO 
ONDE SERÁ QUE ARRANJARAM 
ESTE DINOSSAUROZINHO? 
 
NESSA TARDE O PAPAI TROUXE 
UM AMIGO BEM DISTINTO 
QUE SE ESPANTOU E EXCLAMOU: 
MAS ESTE BICHO ESTÁ EXTINTO! 
 

HÁ MUITOS MILHÕES DE ANOS 
ELE JÁ VIROU PETRÓLEO! 
OU JÁ VIROU GASOLINA, 
OU ALGUM TIPO DE ÓLEO. 
 
MEU DINOSSAURO SORRIU 
ESTOU VIVO, "PODES CRER"! 
EU NÃO VIREI QUEROSENE 
COMO O SENHOR PODE VER! 
 
ANTIGAMENTE DIZIAM 
QUE O PETRÓLEO ERA FORMADO 
POR MONTES DE DINOSSAUROS 
UM SOBRE O OUTRO EMPILHADOS. 
 
MAS ISSO NÃO É VERDADE! 
FORAM PLANTAS E OUTROS BICHOS 
QUE FICARAM BEM FECHADOS 
ENTRE BURACOS E NICHOS. 
 
SOFRERAM MUITA PRESSÃO 
POR MUITOS MILHÕES DE ANOS 
SOFRERAM MUITO CALOR 
NO FUNDO DOS OCEANOS. 
 
MAS ENTÃO POR QUE O PETRÓLEO 
ATÉ PARECE CIGANO? 
ORA APARECE NA TERRA, 
ORA DEBAIXO DO OCEANO! 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/7432/meu-amigo-dinossauro
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É PORQUE O PLANETA TERRA 
ESTEVE SEMPRE A MUDAR 
DEPOIS DE MILHÕES DE ANOS 
TUDO MUDOU DE LUGAR. 
 
TODOS FICARAM ESPANTADOS 
DE TANTA SABEDORIA 
E PERGUNTAVAM: QUE MAIS 
SABE VOSSA SENHORIA? 
 
SEI AINDA MUITAS COISAS 
DISSE O AMIGO JOAQUIM 
PARA QUE SERVE O PETRÓLEO 
E OUTRAS COISAS ASSIM. 
 
PETRÓLEO MOVE AUTOMÓVEL, 
NAVIO, TREM, AVIÃO, 
ÔNIBUS E MOTOCICLETA, 
HELICÓPTERO E CAMINHÃO. 
 
COM PETRÓLEO SE FAZ PANO, 

BRINQUEDO, BOLSAS E MALA, 
PELE PRA FAZER SALSICHA, 
COPOS, PRATOS, NEM SE FALA. 
 
SE FAZ TINTA, FAZ GARRAFA, 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 
SE FAZEM PEÇAS DE AUTOMÓVEL 
E SE FAZ TUBULAÇÃO. 
 
TENHO MAIS UMA COISINHA 
PRA DIZER. POIS ENTÃO DIGA! 
E O DINOSSAURO PUXOU 
O FECHO EM SUA BARRIGA. 
 
E SAÍRAM LÁ DE DENTRO 
O PEDRO MAIS O RAIMUNDO 
NÓS NÃO SOMOS DINOSSAURO, 
ENGANAMOS TODO MUNDO! 
 
POEMA DE RUTH ROCHA 
POR: NOVA ESCOLA 

 
2º Momento: 
Lance os seguintes questionamentos. Quais são os personagens dessa história? Onde o dinossauro apareceu? Qual 
era o nome dele? Ainda existem dinossauros? O dinossauro da história era de verdade? Quem saiu de dentro da 
barriga do dinossauro? Acolha as respostas e pergunte-as qual a parte da história elas mais gostaram. Em seguida, 
organize a turma em pequenos grupos de quatro crianças (se possível), para cada grupo encenar um pedaço da 
história. Peça-lhes que, antes de começar a brincar, se lembrem dos acontecimentos e defina qual papel cada 
criança assumirá.  
Organize os grupos com as seguintes partes da história: parte 1 – do início da história até a hora que o pai do Miguel, 
trouxe um amigo distinto; parte 2 – Onde o amigo do pai do Miguel explica que eles viraram petróleo, até a parte que 
sofreram muito calor no fundo dos oceanos; parte 3 – a parte em que diz que o petróleo parece cigano, até a parte 
em que ele diz que sabe de muitas outras coisas sobre o petróleo; parte 4 – que o petróleo move automóvel ate o 
final da história. 
Se for preciso, ajuste as partes propostas e convide mais de um grupo para dramatizar uma mesma parte da história. 
Acompanhe a brincadeira verificando como as crianças se expressam.  
 
3º Momento: 
Após a encenação, convide as crianças a recontar a história e seja o escritor, registrando-a sobre um pedaço de 
papel Kraft. Finalize a atividade parabenizando a turma pela participação e criatividade. 
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AULA 77 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 77 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 48 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 49 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ/FOLHA 48 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que no jardim onde o Jardineiro José trabalha, existem 
muitas flores e borboletas coloridas (Se a sua escola tiver um jardim ou uma horta, proponha a turma um passeio até 
esse local). Fale para as crianças que o Brasil é o quarto lugar do mundo em diversidade de borboletas, com 5.000 
espécies cadastradas. Explique que quando existem muitas borboletas num lugar é sinal que aquele ambiente é 
muito saudável e de ecossistemas saudáveis. 
Pergunte às crianças se elas já viram alguma borboleta? Como ela era? E a cor dela? Deixe-as falarem livremente 
expondo seus pensamentos. 

https://www.iguiecologia.com/importancia-das-borboletas/ 
 
2º Momento: Após a exploração, disponibilize a folha 48 do caderno do aluno e leia o poema As Borboletas, de 
Vinícius de Moraes. Peça que elas observem com bastante atenção as borboletas contidas na folha. Em seguida 
pergunte se elas identificaram a cor de cada uma delas e que elas verbalizem para os colegas. Leia o poema 
novamente e solicite que elas façam o registro. 

 
FOLHA 48 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ 

 
AS BORBOLETAS 
 
BRANCAS 
AZUIS 
AMARELAS  
E PRETAS  
BRINCAM NA LUZ 
AS BELAS BORBOLETAS. 
BORBOLETAS BRANCAS 
SÃO ALEGRES E FRANCAS. 
BORBOLETAS AZUIS  
GOSTAM MUITO DE LUZ.  
BORBOLETAS AMARELINHAS 
SÃO TÃO BONITINHAS! 
E AS PRETAS, ENTÃO... 
OH! QUE ESCURIDÃO! 
 
Vinícius de Moraes 
 
QUAIS AS CORES VOCÊ IDENTIFICOU NESTA PÁGINA? PINTE AS BORBOLETAS ABAIXO, DE 
ACORDO COM AS CORES MENCIONADAS NO POEMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_______________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://www.iguiecologia.com/importancia-das-borboletas/
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
MEU AMIGO DINOSSAUROS/FOLHA 49 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa retome a história do ―Meu amigo dinossauro‖ instigando os alunos, por meio de 
questionamentos, a falarem sobre o que se lembram do texto e a atividade realizada na última aula. Em seguida, faça 
a leitura dos seguintes trechos: 

 
UM PEQUENO DINOSSAURO 

APARECEU NO JARDIM 
EDUCADO, INTELIGENTE, 

O SEU NOME ERA JOAQUIM. 
 

NUNCA CONSEGUI SABER 
DE ONDE FOI QUE ELE SAIU 

QUANDO A GENTE PERGUNTOU 
DISFARÇOU E ATÉ SORRIU... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 49 do caderno do aluno para que eles possam explorar o texto e as imagens e proponha a 
atividade de compreensão do que foi lido. Ao final da atividade, socialize as respostas e deixe que todas as crianças 
expressem livremente. 

 
FOLHA 49 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
MEU AMIGO DINOSSAURO 

 
LEIA JUNTO COM A SUA PROFESSORA, O TRECHO DA HSTÓRIA MEU AMIGO DINOSSAURO. 
 
UM PEQUENO DINOSSAURO 
APARECEU NO JARDIM 
EDUCADO, INTELIGENTE, 
O SEU NOME ERA JOAQUIM.  
 
NUNCA CONSEGUI SABER 
DE ONDE FOI QUE ELE SAIU 
QUANDO A GENTE PERGUNTOU 
DISFARÇOU E ATÉ SORRIU... 
 
 
RESPONDA: COMO ERA O DINOSSAURO QUE APARECEU NO JARDIM? REGISTRE O SEU PENSAMENTO 
ABAIXO. 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 78 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 78 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 50 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 51 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ/FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale para as crianças que o Jardineiro José plantou num jardim diversas flores de 
tipos e cores diferentes. Conte às crianças que as flores que existem no mundo não são iguais e possuem diferentes 
formas e que as flores que José mais gosta são as margaridas, rosas e tulipas. Pergunte para as crianças, quais são 
as flores que elas gostam mais e deixe-as responderem livremente.  
 
2º Momento: Disponibilize a folha 49 do caderno do aluno e leia a proposta com elas: José foi ao jardim e colheu 
algumas flores, pôs num lindo jarro e deu de presente para a diretora da escola enfeitar a sala dela. Peça-as que 
contem as flores que José colheu e em seguida faça o registro com tracinhos. Para finalizar, peça que elas registrem 
o total de flores que José colheu. 
Ao iniciar a atividade, circule entre elas e se notar que alguma criança está com dificuldade, faça a mediação. 
 

 
FOLHA 50 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ 

 
O JARDINEIRO JOSÉ FOI AO JARDIM E COLHEU ALGUMAS FLORES PARA ENFEITAR A SALA DA DIRETORA 
DA ESCOLA. OBSERVE ABAIXO, AS FLORES QUE JOSÉ COLHEU E EM SEGUIDA REGISTRE COM 
TRACINHOS A QUANTIDADE DE CADA FLOR QUE ELE COLHEU, NO LUGAR INDICADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, REGISTRE COM ALGARISMO O NÚMERO TOTAL DE ROSAS QUE JOSÉ COLHEU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
MEU AMIGO DINOSSAURO/FOLHA 51 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a história do ―Meu amigo dinossauro‖ e pergunte às crianças se elas 
sabem como os dinossauros nasciam?  Explique para elas, que cientistas descobriram que algumas espécies de 
dinossauros colocavam seus ovos sem haver nenhuma preparação dos ninhos, enquanto que outras espécies faziam 
ninhos com cuidado, e retornavam todos os anos para por novos ovos. Em alguns ninhos fossilizados, pode-se notar 
que o ninho foi construído mais alto do que o solo ao redor, o que sugere que algumas espécies de dinossauros 
chocavam seus ovos exatamente como algumas aves fazem nos dias atuais. Há indícios de que algumas espécies 
de dinossauros abandonavam seus ovos logo após a postura, enquanto que outras faziam como os répteis atuais e 
mantinham seus ovos aquecidos. 

Fonte: www.brasilescola.com - Com adaptações 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 51 do caderno do aluno e peça que as crianças façam a atividadae proposta na 
folha. Solicite que elas contem quantos ovos cada dinossauro botou e em seguida faça o registro no lugar indicado. 
Logo após, peça que elas contem todos os ovos que os dinossauros botaram e faça o registro com risquinhos. 
 
 

 
FOLHA 51 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
MEU AMIGO DINOSSAURO  

 
VOCÊ APRENDEU QUE ALGUMAS ESPÉCIES DE DINOSSAUROS BOTAVAM OVOS. NAS IMAGENS 
ABAIXO, CONTE QUANTOS OVOS CADA DINOSSAURO BOTOU E REGISTRE ESSA QUANTIDADE 
USANDO RISQUINHOS. 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTOS OVOS OS DINOSSAUROS POSTARAM AO TODO? REPRESENTE ESSA QUANTIDADE 
USANDO ALGARISMOS. 
 
 

 
 
 
NOME:_______________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

 

 

 

http://www.brasilescola.com/
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AULA 79 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 79 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 52 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 53 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 54 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ/FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Dando continuidade a sequência didática, na roda de conversa, comente com as crianças que o Jardineiro José 
cuida com muito amor e cuidado das flores que ele planta; regando, adubando e retirando as ervas daninha. 
Questione às crianças: Além de enfeitar e alegrar os ambientes, para que servem as flores? Algumas ideias poderão 
surgir, como alimentar os pássaros, fazer remédios etc. Fale para as crianças que as flores existem por uma razão 
bem específica, a reprodução da planta! Ou seja, sem a polinização não existe a reprodução, o nascimento de novas 
plantas. Para que os grãos de pólen sejam transportados do órgão masculino da flor para órgão feminino precisa da 
ajuda de insetos, pequenos animais e até mesmo do vento. O encontro desse material gera novas plantas. 
Porque as flores são perfumadas e coloridas? Tem um por que das flores terem essas características. As cores e o 
perfume são atrativos para os insetos e animais. Desta forma o pólen é transportado de uma flor para outra ou dentro 
da mesma flor quando esta tem as duas estruturas: masculinas e femininas. A polinização é responsável pela 
produção de frutos e sementes e que dá origem a uma nova planta. Sendo um dos principais mecanismos de 
manutenção e promoção da biodiversidade na Terra. Quando uma abelha posa em uma flor ela recolhe em seus pés 
o pólen e quando  posa em outra flor deposita esse material. 
Convide as crianças para fazerem uma pesquisa na internet e confirmar as respostas dadas. Caso sua escola tenha 
um jardineiro, promova um encontro com a turma. 
 
2º Momento:  
Disponibilize revistas para que as crianças procurem imagens que retratem as descobertas que fizeram ao pesquisar 
sobre as flores na internet e após conversar com o jardineiro. Distribua a folha 52 do caderno do aluno e 
acompanhe o desenvolvimento da atividade. Se for preciso, faça a mediação. 

 
FOLHA 52 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS INVESTIGARAM PARA QUE SERVEM AS FLORES? 
PROCURE EM REVISTAS ALGUMAS IMAGENS QUE REPRESENTAM A SUA DESCOBERTA. COLE-AS NO 
ESPAÇO ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

 

 

 

 

 
 

Espera-se que a criança represente as descobertas da investigação por meio de recorte e colagem 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÃOES  
 
1º Momento: 
Na grande roda, retome a conversa com relação à vida no mar e do trabalho daquelas 
pessoas que tiram seu sustento da água. Além dos pescadores, existem outras pessoas 
que trabalham no mar? Deixe-as apresentarem suas hipóteses e fique atent a nesse 
momento, para perceber o que elas compreenderam até o momento sobre o modo de 
vida no mar. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 53 do caderno do aluno, e em seguida, leia a situação problema 
para que as crianças em duplas levantem suposições acerca da proposta. 
Lembramos que você não deve deixar de motivar o registro de ideias através do 
desenho, da escrita espontânea ou até mesmo colagem ou outra estratégia. Circule 
entre as crianças e se houver necessidade faça a mediação. 
 
 

 
FOLHA 53 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS ESTÃO CONHECENDO O MODO DE VIDA DAS PESSOAS QUE 
MORAM PERTO DA PRAIA. ALÉM DOS PESCADORES, VOCÊ ACHA QUE OUTRAS 
PESSOAS TRABALHAM NO MAR? REGISTRE ABAIXO SUA RESPOSTA. 

 
 
 
 
 
 
 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 54 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, continue explorando o modo de viver no mar. Apresente para as crianças 
imagens de um cavalo-marinho e pergunte: Vocês já ouviram falar de cavalos-marinhos? Explique para elas que 
esses animais com cara de cavalo são, na realidade, peixes. Estima-se que existam mais ou menos 40 espécies de 
cavalos-marinhos, com diversas cores e formatos variados. Eles apresentam tamanho variado, sendo que algumas 
espécies atingem cerca de 30 centímetros e outras apresentam apenas 13 milímetros de comprimento. Eles são 
excelentes em camuflagem e são capazes de mudar de cor. 
Fale para elas que uma das características mais curiosas desses peixes diz respeito à reprodução. Nesses animais, 
a fecundação é interna e o desenvolvimento do filhote ocorre no interior do corpo do macho. Como os peixes não 
possuem útero, o filhote cresce em uma cavidade que recebe o nome de cavidade ovariana ou folicular, que 
fornecem nutrientes e gases aos ovos. O período gestacional varia, durando em média dois meses. 
O cavalo-marinho origina aproximadamente 300 filhotes. Depois que nascem, os pequenos cavalos-marinhos – com 
apenas 2 milímetros – não dependem mais do seu pai. Apesar da grande quantidade de animais nascidos, apenas 
uma pequena parcela sobrevive até a fase adulta, pois são frequentemente comidos por peixes maiores. 
 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cavalomarinho.htm - Com adaptações 
 
2º Momento: 
Após a exploração sobre o tema, disponibilize a folha 54 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade: 
desenhar um cavalo marinho carregando seus filhotes e pintar com a cor de sua preferência. 
 
 

 
FOLHA 54 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/ CAVALO MARINHO 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS DESCOBRIRAM QUE EXISTEM VÁRIOS TIPOS DE PEIXES, ENTRE ELES O CAVALO-
MARINHO, QUE CHAMA ATENÇÃO POR SUA FORMA, TAMANHO E CORES QUE MUDAM CONFORME O 
AMBIENTE. ELE PODE MOSTRAR-SE VERDE, VERMELHO, AMARELO, MARROM, ENTRE OUTRAS CORES. 

 
AGORA É COM VOCÊ! REPRESENTE UM CAVALO MARINHO. ESCOLHA UM 
DELES E DESENHE CARREGANDO SEUS FILHOTES E PINTE-OS NA COR DA 

SUA PREFERÊNCIA. REPRESENTE ABAIXO SUAS IDÉIAS. 
 
Resposta Pessoal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cavalomarinho.htm
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AULA 80 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 80 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 
Folha 55 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 56 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ/FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, peça às crianças que observem a figura da folha 54 do caderno do aluno que 
retrata o jardim que o Jardineiro José cuida. Em seguida indague: Que bichos aparecem nesse jardim? O que será 
que eles estão fazendo? Incentive-as a observar os detalhes da imagem e levantar hipóteses, baseados nas aulas 
anteriores ou na imaginação. 
 
2º Momento: Após a exploração do tema, distribua a folha 55 do caderno do aluno e explique a proposta da 
atividade. Peça que elas observem a imagem do jardim e contem a quantidade de borboletas que há nela, em 
seguida colorir, na primeira linha e sequencialmente, da esquerda para a direita, um quadrinho para cada borboleta 
ilustrada. Em seguida, terão que fazer o mesmo com as abelhas na segunda linha.   
 
3º Momento:  
Ao final, fale com elas que as borboletas estão sempre voando entre as flores, pois elas se alimentam de nectar, 
explique que o néctar e um líquido açucarado que as flores produzem. Quando pousa em uma flor a borboleta 
desenrola uma longa tromba de sua boca, que age como um canudinho para chupar o néctar. 
As abelhas se alimentam do pólen das flores, um pó bem fininho, comumente de cor amarela. Assim como as 
borboletas, as abelhas também coletam o néctar das flores e o levam até a colmeia para transformá-lo em mel. 
Nessa hora pergunte: Quem conhece mel? Alguém já comeu? Qual o sabor? 
Continue a leitura contando que ao pousar nas flores, tanto as abelhas como as borboletas ficam com o pó coberto 
de pólen. Quando voam de novo, espalham os grãos de pólen pelo ar e os levam a outras flores. As flores que 
recebem o pólen se reproduzem. É por isso que as abelhas e as borboletas são tão importanes para a natureza. 
Fonte: https://dunapress.org/2019/05/22/entre-abelhas-e-borboletas-a-salvacao-do-planeta/ 
Com adaptações. 
 

FOLHA 55 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O JARDINEIRO JOSÉ/ DO CADERNO DO ALUNO 

 
VOCÊ APRENDEU QUE AS ABELHAS E AS BORBOLETAS SÃO MUITO IMPORTANTES PARA A NATUREZA. 
OBSERVE ABAIXO, O JARDIM QUE O JARDINEIRO JOSÉ CUIDA E CONTE A QUANTIDADE DE BORBOLETAS 
QUE HÁ NELA, EM SEGUIDA, PINTE ESSA QUANTIDADE NA PRIMEIRA LINHA, UM QUADRINHO PARA CADA 
BORBOLETA ILUSTRADA, APÓS FAÇA O MESMO COM AS ABELHAS NA SEGUNDA LINHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 
 

          

 
HÁ MAIS ABELHAS OU BORBOLETAS NO JARDIM DO JARDINEIRO JOSÉ? REPRESENTE COMO SOUBER. 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://dunapress.org/2019/05/22/entre-abelhas-e-borboletas-a-salvacao-do-planeta/
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ATIVIDADE 1 – MÚSICA 
O FUNDO MAR/FOLHA 56 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas vão ouvir a música ―O fundo do mar‖, do Mundo 
Bita. Em seguida, peça que se levantem e se espalhem pela sala e coloque a música para que todos ouçam. 
Após esse momento, motive as crianças a cantar e dançar enquanto ouvem mais uma vez a música e observem o 
movimento dos colegas. 
 
Abaixo os links de acesso da música ―O fundo do mar‖ 
https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM 
 
O FUNDO DO MAR 
 
COMO É LEGAL LÁ NO FUNDO DO MAR 
NO FUNDO DO MAR É SÓ DIVERSÃO 
 
UMA BALEIA A CANTAROLAR 
A MÚSICA QUE DÁ O TOM 
AZUL AZULADO, VERDE ESVERDEADO 
O SABOR DO MAR É SALGADO 
VEJAM SÓ COMO É QUE É 
TARTARUGAS DANÇANDO BALÉ 
COMO É LEGAL LÁ NO FUNDO DO MAR 
NO FUNDO DO MAR, ÁGUA DE MONTÃO 
 

PEIXES, PEIXINHOS, PEIXÕES A NADAR 
FORMANDO UM GRANDE CORAÇÃO 
A MARÉ É MANSA EU QUERO VER 
QUEM DANÇA A DANÇA DAS 
ESTRELINHAS 
QUEM SABE ESSA QUESTÃO 
QUANTOS DENTES TEM O TUBARÃO? 
 
COMO É LEGAL LÁ NO FUNDO DO MAR 
NO FUNDO DO MAR É SÓ DIVERSÃO 

 

Compositores: Leandro Viana De Melo 

2º Momento: 
 Após todos cantarem e dançarem organize os alunos na roda e peça que elas comentem sobre esse momento. 
Permita que expressem sobre o que ouviram e viram, contando as suas sensações. Pergunte: O que vocês pensam 
em relação à música que acabaram de ouvir? Será que é legal o fundo do mar? E será que uma baleia sabe cantar? 
Como será o canto da baleia? O que mais te chamou a atenção na música?  
Permita que todos, um de cada vez, apresente seus conhecimentos sobre o mar e o que lhe é peculiar. 
Acolha com carinho todas as colocações das crianças, valorizando tudo o que trouxerem. 
Após a exploração da atividade, distribua a folha 56 do caderno do aluno, leia a propos ta da atividade e circule 
entre elas nesse momento. Se for necessário faça a mediação para quem estiver apresentando dificuldade. 
 

 
FOLHA 56 

ATIVIDADE 1 – MÚSICA 
O FUNDO DO MAR 

 
VOCÊ CANTOU E DANÇOU A MÚSICA ―O FUNDO DO MAR‖, DO MUNDO BITA, QUE DESCREVE 
O SABOR E A COR DA ÁGUA SALGADA, ONDE MORAM PEIXES, TARTARUGAS, BALEIAS E 
TUBARÃO. 
AGORA É COM VOCÊ! DESENHE COMO SOUBER OS ANIMAIS QUE MORAM NO FUNDO DO 

MAR. 
 
Respostra pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iY91JoMWQoM
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 07 

 
AULAS DE 81 a 85 
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AULA 81 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 81 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 57 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 58 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A METAMORFOSE DA BORBOLETA/FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a aula em que as crianças descobriram o quanto as borboletas são 
importantes para a natureza. Pergunte para as crianças o que elas sabem sobre as borboletas, se sabem como elas 
nascem. Questione: sabia que a borborleta já foi uma lagartinha? E que passou por um lindo processo de 
transformação chamado metamorfose? Deixe que elas falem livremente e depois explique que ela nasce de um 
ovinho e vira uma lagarta. A lagarta quando sai do ovo, come a casca do ovo e também muitas folhinhas verdes. 
Alguns dias depois, a lagarta fica parada e forma um casulo ou pupa. O ovo vira lagarta, a lagarta vira casulo e do 
casulo sai outra borboleta. Diga que agora vão assistir a um vídeo sobre a vida da borboleta, sobre metamorfose. 
Acesse: https://youtu.be/oaJH-UGnlpc 
 
2º Momento: Depois do vídeo, promova uma roda de conversa e questione às 
crianças o que eles entenderam, exponha o cartaz do ciclo de vida da borboleta 
previamente preparado por você para a aula e vá repassando fase por fase. 
Nesse link você encontrará várias sugestões para a confecção de um painel 
sobre o ciclo de vida das borboletas: https://www.pinterest.pt/sandyMariw/ciclo-
de-vida-da-borboleta/ 
Depois do vídeo, promova uma roda de conversa, questione os estudantes o que 
eles entenderam, exponha o cartaz do ciclo de vida da borboleta preparado por 
você para a aula e vá repassando fase por fase. 

 

 

 
 
 
3º Momento: Fale para as crianças que elas irão confeccionar uma borboleta com o carimbo das mãos. Para isso, 
separe as crianças em grupos e sorteie uma cor diferente para cada grupo. Em seguida distribua a folha 57 do 
caderno do aluno, pincel, tinta (cor retirada por cada grupo). 
Comece pintando uma das mãozinhas da criança e mostrando aos coleguinhas como deve ser feito. Caso tenha 
segurança, deixe que um pinte a mãozinha do outro em sistema de cooperação. 
A mãozinha pintada deve ser colocada sobre o papel e logo depois pinta-se a outra mãozinha e repete o 
procedimento. 
Ao final, lave as mãos das crianças e quando a atividade secar promova uma exposição para que todos apreciem os 
trabalhos. Elogie a participação de todos, exaltando o quanto são criativos. 
 
 

FOLHA 57 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A METAMORFOSE DA BORBOLETA 

 
HOJE VOCÊ APRENDEU SOBRE O CICLO DE VIDA DA BORBOLETA. AGORA, CONFECCIONE UMA LINDA 
BORBOLETA, CRIANDO AS ASAS NA LAGARTA ABAIXO COM O CARIMBO DAS MÃOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

A criança deverá carimbar as 

mãozinhas e formar a asa da 

borboleta. 

https://youtu.be/oaJH-UGnlpc
https://www.pinterest.pt/sandyMariw/ciclo-de-vida-da-borboleta/
https://www.pinterest.pt/sandyMariw/ciclo-de-vida-da-borboleta/
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
MEU AMIGO DINOSSAUROS/FOLHA 58 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome com as crianças a história do ―Meu amigo Dinossauro‖. Pergunte-as se os dinossauros 
ainda habitam em nosso planeta. Deixe-as falarem livremente trazendo suas hipóteses. Em seguida, explique para as 
crianças que esses animais foram as maiores criaturas terrestres a habitar o planeta Terra e que eles foram extintos 
a milhões de anos. Neste momento, questione: Vocês sabem o que quer dizer “extinto”? Permita que elas tragam 
suas hipóteses e após, explique que extinto, que dizer que não existe mais, e que hoje eles se transformaram em 
fósseis. Explique para elas que fósseis são registros de seres vivos que existiram no passado e que, de alguma 
forma, foram conservados. Esses seres vivos podem estar preservados em rochas, areia, gelo. Fale também que o 
petróleo é extraído a partir dos fósseis. 
 
2º Momento: 
Escreva no quadro a palabra DINOSSSAURO e peça que elas observem como você desenvolve a escrita, em 
seguida, disponibilize a folha 58 do caderno do aluno e peça que elas escrevam como souberem as letras que 
faltam na palavra DINOSSAURO contida na folha em seguida, peça que façam o desenho desse animal. No 
momento da atividade, circule entre elas e se for necessário faça a mediação. 

 
FOLHA 58 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
MEUS AMIGOS DINOSSAUROS 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS APRENDERAM QUE OS DINOSSAUROS FORAM OS MAIORES ANIMAIS QUE 
EXISTIRAM EM NOSSO PLANETA E QUE HOJE ESTÃO EXTINTOS. 
OBSERVE NO QUADRO, A PALAVRA DINOSSAURO ESCRITA POR SUA PROFESSORA. AGORA, COMPLETE 
ABAIXO, AS LETRAS QUE FALTAM NESSA MESMA PALAVRA. 

 

      

 
 
DESENHE COMO SOUBER, NO ESPAÇO ABAIXO, O DINOSSAURO JOAQUIM QUE APARECEU NO JARDIM DO 
MIGUEL. 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 82 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 82 

1ª  8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 59 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 60 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A FLOR AMARELA/FOLHA 59 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 
FALA, ESCUTA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, dialogue com as crianças que hoje elas irão ouvir o poema ―A flor amarela‖, de Cecília Meireles. 
Fale com elas que Cecília Meireles foi uma poetisa apaixonada por música, estudou canto, violão e violino, mas o 
amor pelos livros levou essa poetisa brasileira a se tornar uma professora dedicada às crianças, por quem nutriu um 
carinho muito especial e escreveu vários poemas e livros. Em seguida, faça a leitura da poesia várias vezes, para que 
elas percebam as rimas e possam imaginar como era a flor amarela de Arabela. 
 

A FLOR AMARELA 
 

OLHA 
A JANELA 
DA BELA 

ARABELA. 
 

QUE FLOR 
É AQUELA 

QUE ARABELA 
MOLHA? 

É UMA FLOR AMARELA. 
 
  º Momento: 
Após a leitura, converse com as crianças e pergunte: Como será que era a flor amarela de Arabela? Distribua a folha 
59 do caderno do aluno, disponibilize o material necessário para a atividade (papel crepom, tintas guache, pincel e 
cola) e proponha que elas rasquem o papel, formem bolinhas e cubra a flor e após, faça o caule com tinha guache na 
cor verde. 
 

FOLHA 59 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A FLOR AMARELA 

 
VOCÊ OUVIU A POESIA A FLOR AMARELA, DE CECÍLIA MEIRELES. AGORA É COM VOCÊ! RASGUE AS 
FOLHAS DE PAPEL CREPOM, FORME BOLINHAS E CUBRA A FLOR ABAIXO, APÓS, FAÇA O CAULE COM 
TINHA GUACHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
MEU AMIGO DINOSSAURO/FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a história Meu amigo dinossauro e fale com a turma que o dinossauro Joaquim era 
educado e inteligente, que ele brincava com as crianças, ajudava nos afazeres domésticos e passou a ensinar um 
pouco de ciências explicando de onde vinha o petróleo, como ele se formava e por que ele era tão importante na 
nossa vida. Explore um pouco mais o texto com as crianças, observando se elas compreenderam o texto. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 60 do caderno do aluno e apresente a situação problema. Peça que as crianças circulem as 
imagens dos veículos que precisam de combustível para se locomover e em seguida, represente com risquinhos a 
quantidade de veículos que ela circulou. 

 
FOLHA 60 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
MEU AMIGO DINOSSAURO 

 
VOCÊ APRENDEU COM O DINOSSAURO MIGUEL, QUE O PETRÓLEO MOVE VÁRIOS TIPOS DE VEÍCULOS. 
CIRCULE ABAIXO, OS VEÍCULOS QUE PRECISAM DE COMBUSTÍVEL PARA PODER SE LOCOMOVER. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTOS VEÍCULOS VOCÊ CIRCULOU? PINTE OS QUADRINHOS CORRESPONDENTES AO NÚMERO DE 
VEÍCULOS QUE VOCÊ CIRCULOU. 
 

 
 
 
 

         

 
 
 

 

 

 

 

NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 83 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 83 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 61 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 62 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O GIRASSOL/FOLHA 61 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, pergunte às crianças: Vocês já viram um girassol? Sabe do que essa planta 
precisa para viver? Analise se elas compreenderam que toda planta precisa de nutrientes do solo, de água e da luz 
do Sol para sobreviver. Indague-as se elas sabem por que o girassol tem esse nome. Exlique para elas que ele tem 
uma propriedade própria: seu caule pode girar, posicionando as flores sempre na direção do Sol. 
Após a exploração, leia para elas o poema Girassol, de Lalau e Laurabeatriz. 
 
GIRASSÓIS 
 
GIRASSÓIS  
OLHAM PARA  
O SOL  
EM BUSCA DE LUZ. 
 
GIRASSÓIS  
ADORAM  
O SOL 
ORQUE ELE 
SEDUZ. 
 

 
 
PARA A SORTE 
DE TODOS 
NÓS,  
EXISTEM  
OS GIRASSÓIS. 
 
Lalau e Laurabeatriz,  
Girassóis e outras poesias 

2º Momento: Leia o poema e depois releia as duas primeiras estrofes enfatizando a relação do girassol com o Sol. 
Após, leia a terceira estrofe do poema e questione às crianças por que acham que o poema fala que os girassois 
existem para a sorte de todos nós. Para isso, apresente imagens do girassol, previamente separadas e peça que elas 
o observem e deixe que falem livremente. Ao final, disponibilize a folha 61 do caderno do aluno e desafie-as a 
ilustrar o poema Os Girassóis do modo como desejarem. 
Ao terminarem o desenho, faça uma exposição para que todos possam apreciar os trabalhos e motive-as a descrever 
o que ilustraram enquanto socializam os trabalhos. 
 

FOLHA 61 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O GIRASSOL 

 
VOCÊ JÁ VIU UM GIRASSOL? SABE DO QUE ESSA PLANTA PRECISA PARA VIVER? ILUSTRE O POEMA E, 
DEPOIS, MOSTRE SEU TRABALHO PARA O COLEGUINHA E APRECIE O DELE. 
 
GIRASSÓIS 
 
GIRASSÓIS  
OLHAM PARA  
O SOL  
EM BUSCA DE LUZ. 
 
GIRASSÓIS  
ADORAM  
O SOL 
ORQUE ELE 
SEDUZ. 
 

 
 
PARA A SORTE 
DE TODOS 
NÓS,  
EXISTEM  
OS GIRASSÓIS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

A Criança deverá desenhar um girassol, da 

forma que desejar. 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
MEU AMIGO DINOSSAURO/FOLHA 62 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a história do ―Meu amigo dinossauro‖ e releia o trecho da história: 
FICOU MUITO NOSSO AMIGO 
FEZ TUDO QUE É BRINCADEIRA.  
LEVOU O MIGUEL PRA ESCOLA 
LEVOU A MAMÃE PRA FEIRA. 
 
2º Momento: 
Fale para as crianças que na feira, o dinossauro Joaquim ajudou a mamãe do Miguel a comprar algumas frutas para 
preparem uma delicosa salada de frutas. Eles compraram maça, banana e laranja, em seguida disponibilize a folha 
62 do caderno do aluno e peça que elas contem a quantidade de frutas que eles compraram e faça o registro no 
local indicado. 

 
FOLHA 62 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
MEU AMIGO DINOSSAURO 

 
O DINOSSAURO JOAQUIM FOI À FEIRA COMPRAR FRUTAS COM A MAMÃE DO MIGUEL. REGISTRE ABAIXO, 
COM RISQUINHOS, A QUANTIDADE DE FRUTAS QUE ELES COMPRARAM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTAS FRUTAS ELES COMPRARAM AO TODO? FAÇA O REGISTRO ABAIXO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 84 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 84 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 63 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 64 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 65 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
BORBOLETINHA/FOLHA 63 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, proponha às crianças que dancem a cantiga Borboletinha. Sugira que elas comecem dançando 
imitando algum movimento que imite uma borboleta voando e em seguida façam movimentos que simulem o que a 
borboletinha da cantiga está fazendo na cozinha. 
Cante várias vezes de forma que as crianças brinquem e ao mesmo tempo se apropriem do ritmo e da letra. 
 
BORBOLETINHA 
 
BORBOLETINHA, 
TÁ NA COZINHA 
MEXENDO CHOCOLATE  
PARA A VOVOZINHA. 
Da tradição popular 
 
BORBOLETINHA  
TÁ NA COZINHA, 
FAZENDO O MACARRÃO 
PARA O ______________ 
 
BORBOLETINHA  
TÁ NA COZINHA, 
ASSANDO BANANA 
PARA A ___________________ 
 
2º Momento: Leia para as crianças a primeira estrofe da cantiga e pergunte: Que palavras desse trecho da cantiga 
têm sons parecidos? Resalte que COZINHA tem um som parecido com VOVOZINHA. Você pode escrever essas 
palavras no quadro e grifar ou circular para as crianças a parte igual delas. 
Em seguida, instigue à turma o desafio de pensar em palavras que rimem com o final das outras estrofes 
apresentadas na atividade. Peça-as que listem palavras que rimem com MACARRÃO e com BANANA e possam ser 
utilizadas para completar os versos. Após elas listarem as palavras, transcreva-as no quadro. 
 
3º Momento: Disponibilize a folha 63 do caderno do aluno e peça que elas façam o registro do seu jeito. Proponha 
às crianças que compartilhem suas escolhas com os colegas e, caso tenham feito, seus desenhos também. 

 
FOLHA 63 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
BORBOLETINHA 

 
VOCÊ CANTOU E DANÇOU COM SEUS COLEGAS A CANTIGA 
BORBOLETINHA. AGORA, REGISTRE DO SEU JEITO, NO ESPAÇO INDICADO 
A PALAVRA QUE RIMA COM MACARRÃO E COM BANANA. SE QUISER, 
ILUSTRE OS VERSOS. 
 
BORBOLETINHA  
TÁ NA COZINHA, 
FAZENDO O MACARRÃO 
PARA O  
Resposta pessoal. Algumas possibilidades são: irmão, leão e João. 
 
 
 
BORBOLETINHA  
TÁ NA COZINHA, 
ASSANDO BANANA 
PARA A  
Resposta pessoal. Algumas possibilidades são: Juliana, Mariana, ratazana. 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR/PÁGINA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre os meios de transportes que 
navegam no mar, inclusive os de passeio, como os grandes navios de cruzeiros. 
Pergunte: Quem já navegou no mar? Qual transporte utilizou? Quem já andou de 
navio? Deixe que elas se expressem livremente e observe atentamente o que elas 
falam. 
 
2º Momento: 
Após a exploração sobre os meios de transportes marítimos, disponibilize a folha 
63 do caderno do aluno e proponha a atividade. Nesse momento, circule entre 
elas e observando se alguma criança apresenta dificuldade. Se for o caso faça a mediação  

 
FOLHA 64 

ATIVIDADE 1 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
ALÉM DOS BARCOS DOS PESCADORES E DOS NAVIOS, EXISTEM 
OUTROS TIPOS DE NAVEGAÇÃO QUE AS PESSOAS UTILIZAM NO MAR. 
VOCÊ CONHECE ALGUM MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR 
PESSOAS QUE NAVEGAM NAS ÁGUAS DO MAR? QUAL? REPRESENTE-O 
ABAIXO. 
 
Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/PÁGINA 65 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

1º Momento: 

Na roda de conversa, utilize um fantoche para interagir com as crianças. Pergunte para elas se elas já ouviram falar 
em mamulengo. Deixe-as expressarem suas hipóteses e em seguida explique para elas que o Mamulengo é a forma 
popular e tradicional do teatro de bonecos no Brasil, acredita-se que esse nome surgiu a partir do termo ―mão 
molenga‖: mão mole, ideal para dar movimentos vivos ao fantoche. Nasceu nos interiores do Nordeste e, de lá, 
migrou para grandes centros e outras regiões. É chamado de Mamulengo, em Pernambuco e no Distrito Federal, 
mas também recebe diversos nomes pelo Brasil. É Babau, na Paraíba; João Redondo ou Calunga, no Rio Grande do 
Norte; e Cassimiro Coco, no Ceará, Piauí e Maranhão. 
A brincadeira, como é chamada a apresentação de Mamulengo, é um ofício repassado oralmente, por convívio 
familiar ou de mestre para aprendiz. Em 2015, foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro, pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sendo batizado de forma unificada como Teatro de 
Bonecos Popular do Nordeste. 
 

Fote com adaptaçoes: http://www.mamulengofuzue.com.br/ 
 
2º Momento: 
Após a exploração sobre o tema, apresente para as crianças o vídeo de Bia Bedran cantando com fantoches as 
músicas ―Se essa rua fosse minha‖ e ―Flor do Mamulengo‖ disponibilizado no link  
https://www.youtube.com/watch?v=bJ5mgTT89eM . Você pode buscar em outros sites outros vídeos de sua 
preferência.  
Logo após esse momento, disponibilize a folha 65 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade.  
Acompanhe o desenvolvimento da atividade e faça a mediação quando necessário. 

 
PÁGINA 65 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
MAMULENGO É UMA FORMA TEATRAL QUE SURGIU NO NORDESTE 
PARA CONTAR HISTÓRIAS EM PRAÇAS PÚBLICAS. 
AGORA, CRIE O SEU BONECO MAMULENGO BEM BONITO E 
COLORIDO E CONTE QUAL HISTÓRIA ELE IRÁ CONTAR. 
REPRESENTE SUAS IDEIAS ABAIXO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/508
http://www.mamulengofuzue.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=bJ5mgTT89eM
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AULA 85 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 85 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 
Folha 66 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 67 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
QUE BICHO SOU?/FOLHA 66 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, para essa aula, prepare previamene alguns pares de fichas sobre bichos: uma com informações sobre o 
animal, sem mencionar o nome dele e outra com a foto e o nome. Ponha cada ficha com as informações do lado de 
fora de um envelelope e dentro a ficha com o nome e a foto. Sugestão: Fora de um envelope sobre uma borboleta, 
ficam informações sobre ela para que a turma possa adivinhar de que bicho se trata, tais como: Tenho duas asas, já 
fui uma lagarta. Dentro do envelope, fica a resposta, de modo que confirmem as hipóteses levantadas.  

 
1º Momento: Na roda de conversa, convide as crianças a brincarem de Que bicho eu sou. Apresente a folha 65 do 
caderno do aluno e peça que observem os bichos retratados na folha. Após, leia a primeira adivinha para elas e 
deixe que apontem a resposta. Faça o mesmo com as adivinhas seguintes e confirme todas as respostas com elas 
antes de pedir a elas que liguem cada texto ao bicho de que se trata. 
 
2º Momento: Distribua a folha 66 do caderno do aluno e peça que elas liguem os textos ao bicho de que se trata. 
Oriente as crianças a ouvir todas as informações disponívei antes de ligar cada figura ao texto.  

 
FOLHA 66 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
QUE BICHO SOU? 

 
VOCÊ JÁ VIU OS ANIMAIS QUE APARECEM NESTA PÁGINA? 
ACOMPANHE AS ADIVINHAS QUE O PROFESSOR VAI LER E LIGUE CADA UMA AO BICHO DE JARDIM QUE 
SE TRATA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

DE TODOS OS ANIMAIS SOU A 
MAIS BONITA 
PASSO POR UMA BELA 
TRANSFORMAÇÃO E ASSIM 
POSSO VOAR! 

TENHO OITO PATAS MUITOS TEM 
MEDO DE MIM 
VIVO EM TEIAS QUE EU MESMO 
FAÇO! 

VIVO NA TERRA ÚMIDA  
ANDO PRA LÁ E PRA CÁ CRIANDO 
TÚNEIS 
OS PESCADORES ME USAM COMO 
ISCA! 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
CARANGUEIJO NÃO É PEIXE/FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a atividade que desenvolveram, representando sons altos, sons 
baixos e silêncio – enquanto imitam o movimento das mãos do professor ou do colega ao seu lado. 
Coloque a música Caranguejo não é peixe e deixe que ouçam várias vezes para que se apropriem da melodia. 
 
CARANGUEJO NÃO É PEIXE, 
CARANGUEJO PEIXE É  
CARANGUEJO SÓ É PEIXE  
NA ENCHENTE DA MARÉ  
PALMA, PALMA, PALMA, PÉ, PÉ, PÉ 
RODA, RODA, RODA, CARANGUEJO PEIXE É 
 
Cantiga popular 
 
2º Momento: 
Forme duplas para que as crianças cantem e acompanhem o movimento das mãos do professor, conforme indicado 
na folha 66 do caderno do aluno. Após praticarem algumas vezes esses movimentos, disponibilize a folha e leia a 
proposta da atividade. Circule eentre elas e verifique se há a necessidade de ajudá-las quanto ao solicitado na 
proposta. 

 
FOLHA 67 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
CARANGUEIJO NÃO É PEIXE 

 
VOCÊ CANTOU COM SEUS COLEGAS, A MÚSICA CARANGUEJO NÃO É PEIXE, ACOMPANHANDO OS 
MOVIMENTOS DAS MÃOS DO SEU PROFESSOR.  
 
CARANGUEJO NÃO É PEIXE 
 
CARANGUEJO NÃO É PEIXE, 
CARANGUEJO PEIXE É  
CARANGUEJO SÓ É PEIXE  
NA ENCHENTE DA MARÉ  
PALMA, PALMA, PALMA, PÉ, PÉ, PÉ 
RODA, RODA, RODA, CARANGUEJO PEIXE É 
Cantiga popular 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, REGISTRE ABAIXO O MOVIMENTO QUE VOCÊ MAIS GOSTOU DE FAZER COM AS MAÕS. 
 
 
 
Resposta Pessoal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

MAÕS PARA O ALTO – SOM ALTO 
MÃOS PARA BAIXO – SOM BAIXO 

MÃOS FECHADAS - SILÊNCIO 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 08 

 
AULAS DE 86 a 90 
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AULA 86 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 86 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1 – Folha 68 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 69 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O CANTO DA CIGARRA/FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Prepare previamente imagens variadas de bichos na quantidade dos alunos da sala. Considere bichos 
que fazem ruídos fáceis de reconhecer, como gato, galo, pato, cachorro, passarinho, vaca etc. Na roda de conversa 
fale com as crianças que elas vão brincar de imitar o som dos bichos. Logo após, distribua as imagens entre elas e 
quando todas as crianças estiverem com a imagem de um animal, ela deverá imitar o som dele para que a turma 
possa adivinhar de que bicho se trata. Após as hipóteses, cada criança mostrará a imagem do bicho que imitou. 
 
2ª Momento: Distribua a folha 68 do caderno do aluno e desafie a turma a identificar o bicho retratado na folha. 
Deixe que elas falem livremente e avalie as suposições. Em seguida, leia a quadrinha para as crianças e pergunte-as 
se conhecem outros insetos que fazem ruídos. Se não conhecerem ou não se lembrarem de nenhum, lembre-as da 
abelha, do grilo, da mosca, por exemplo. Explique que muitos insetos produzem som, mas que apenas alguns podem 
ser ouvidos pelo ser humano. 
Conte para elas como um animal tão pequeno consegue fazer um ruído tão alto que pode ser ouvido a quase um 
quilômetro de distância? O som provém da base do abdome do macho. Eles possuem membrabas dos dois lados do 
abdome, chamadas ―tímbalos‖. Para fazê-las vibrar, as cigarras comprimem no interior do corpo usando certos 
músculos. A utilidad desse som pelos machos é para cortejar a fêmea. Cada espécie de cigarra tem um canto 
diferente, sendo que as maiores fazem mais barulho, principalmente nos dias mais quentes.  
O barulho feito pelas cigarras é alto, por isso tanto os machos quanto as fêmeas possuem um par de membranas que 
funciona como orelhas, para que o som estridente não provoque danos ao inseto. Os machos de cigarras cantam não 
só para atrair as fêmeas, mas também para manter seus predadores bem longe, principalmente as aves. Ao cantar, o 
som alto e estridente das cigarras machuca o ouvido sensível das aves, além de atrapalhar na comunicação do 
grupo. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cigarra.htm / Com adaptações 
 
3º Momento: Peça às crianças que contem as patas da cigarra retratada na folha 68 do caderno do aluno, 
obsrerve se elas contam corretamente e se conseguem fazer correspondência entre quantidade e número. Se for 
necessário, ajude-as a reconhecer os números explorando a sequência numérica. 

 
FOLHA 68 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O CANTO DA CIGARRA 

 
VOCÊ IMITOU O SOM DE BICHOS COM SEUS COLEGAS E FOI MUITO LEGAL!  
VOCÊ TAMBÉM OUVIU OS VERSOS QUE O PROFESSOR LEU SOBRE A CIGARRA. 
AGORA, CONTE QUANTAS PATAS A CIGARRA ABAIXO TEM E APÓS, PINTE O NÚMERO QUE REPRESENTA 
ESSA QUANTIDADE. 
 
BICHO QUE CANTA 
 
VOCÊ MANDOU CANTAR, 
PENSANDO QUE EU NÃO SABIA... 
MAS EU SOU QUE NEM CIGARRA,  
CANTO SEMPRE TODO DIA! 
De tradição popular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/cigarra.htm%20/
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A CIGARRA E A FORMIGA/FOLHA 69 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que você preparou uma história para ler junto com elas. 
Conte que você vai ler a fábula da Formiga e da Cigarra e quem escreveu foi Esopo. Mostre a capa do livro e 
pergunte: sobre, o que vocês acham que é esta história? 
Conte para as crianças que você começará a leitura, mas, que, em alguns momentos, você fará uma parada especial 
para que elas tentem descobrir como a história continua. 
Inicie a leitura e, na primeira parada planejada por você, instigue as crianças a falar como elas acham que a história 
continua. Acolha as hipóteses e dialogue com o grupo. 
Lembre-se de que os momentos escolhidos para suspender a história estão ligados à continuidade da narrativa, você 
pode, portanto, brincar com o suspense, despertando no grupo o envolvimento com a leitura, por meio das reações. 
Lance perguntas como: Quais eram as personagens? O que a cigarra fazia? E as formigas o que faziam? Quando 
chegou o inverno o que aconteceu com as formigas? E o que aconteceu com a cigarra?  

 
A CIGARRA E A FORMIGA 

A CIGARRA PASSOU O VERÃO CANTANDO, ENQUANTO A FORMIGA 

JUNTAVA SEUS GRÃOS. 

QUANDO CHEGOU O INVERNO, A CIGARRA VEIO À CASA DA FORMIGA PARA 

PEDIR QUE LHE DESSE O QUE COMER. 

A FORMIGA ENTÃO PERGUNTOU A ELA: 

— E O QUE É QUE VOCÊ FEZ DURANTE TODO O VERÃO? 

— DURANTE O VERÃO EU CANTEI — DISSE A CIGARRA. 

E A FORMIGA RESPONDEU: — MUITO BEM, POIS AGORA DANCE! 

Versão Ruth Rocha 

2º Momento: Converse com as crianças sobre o que elas entenderam da história. Aproveite o relato das crianças e 
complemente a explicação transmitindo a lição de moral da história. Fale um pouco sobre a importância do trabalho e 
de pensar no futuro. Incentive que as crianças pensem em outro final para a história. Quem sabe a cigarra não 
poderia ser uma artista? Vá refletindo as possibilidades com as crianças. Após a exploração do texto, disponibilize a 
folha 69 do caderno do aluno e leia a proposta da atividade. Peça para cada criança desenhar a história que 
acabou de ouvir. Incentive que as crianças usem lápis de cor e giz de cera para colorir o desenho. Ao final da 
atividade, peça para cada criança mostrar seu desenho explicando-o para os coleguinhas. 
 

FOLHA 69 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A CIGARRA E A FORMIGA 

VOCÊ ACABOU DE OUVIR A HISTÓRIA DA CIGARRA E DA FORMIGA.  
 

A CIGARRA E A FORMIGA 

A CIGARRA PASSOU O VERÃO CANTANDO, ENQUANTO A FORMIGA JUNTAVA SEUS GRÃOS. 

QUANDO CHEGOU O INVERNO, A CIGARRA VEIO À CASA DA FORMIGA PARA PEDIR QUE LHE DESSE O 

QUE COMER. 

A FORMIGA ENTÃO PERGUNTOU A ELA: 

— E O QUE É QUE VOCÊ FEZ DURANTE TODO O VERÃO? 

— DURANTE O VERÃO EU CANTEI — DISSE A CIGARRA. 

E A FORMIGA RESPONDEU: — MUITO BEM, POIS AGORA DANCE! 

Versão Ruth Rocha 

 
AGORA, USE A SUA IMAGINAÇÃO E DESENHE ABAIXO A HISTÓRIA QUE VOCÊ ACABOU DE OUVIR. DEPOIS, 
PINTE O SEU DESENHO COM GIZ DE CERA. 

 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 87 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 87 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 70 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 71 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O PRÍNCIPE SAPO/FOLHA 70 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Reúna as crianças ao redor de um computador com acesso à internet, é pergunte: Vocêss já viram um 
sapo? Como um sapo é? Convide-a pesquisar no computador a imagem de sapo. Se não tiver computador com 
acesso à internet, separe previamente várias imagens de sapos, a fim de que possam descrevê-las.  
Para auxiliá-las a realizar a tarefa, faça as seguintes perguntas: Como é a pele do sapo? Ela é lisa ou rugosa? Qual a 
cor da pele dele? Todos são da mesma cor? Como são os olhos do sapo? E a boca? Você acha que o sapo tem 
língua e dentes? 
Explique às crianças que o sapo possui dentes fracos e uma língua comprida bem forte para apanhar suas presas. 
Pergunte a elas: Vocês notaram pelas fotos se o sapo tem nariz e orelhas? Mostre para elas, os dois furinhos 
embaixo de seus olhos, que representam o nariz, e conte que os sapos não têm orelhas, mas uma parte da pele que 
permite que escutem sons. 
Em seguida, questione: Quantas patas o sapo tem? O que você acha que eles comem? Explique às crianças que os 
sapos se alimentam de moscas, baratas, pernilongos formigas e outros insetos e que eles vivem em lugares úmidos 
como, perto das lagoas, assim como o sapo da história. 
 
2º Momento: Após a exploração sobre o tema, disponibilize a folha 70 do caderno do aluno e proponha que elas 
desenhem o corpo do sapo retratado na imagem. Após, peça a elas que pintem o corpo do sapo com lápis de cor e 
deixe disponível para todos apreciarem. 
Em seguida, peça às crianças que pronunciem a letra A e a letra O, após, solicite-lhes que as utilizem para completar 
as letras que faltam em cada uma das palavras apresentadas na tarefa.  

 
FOLHA 70 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O PRÍNCIPE SAPO 

 
DEPOIS DE OBSERVAR AS IMAGENS DE DIVERSAS ESPÉCIES DE SAPOS, COMPLETE O CORPO DO SAPO 
COM CANETA HIDROCOR PRETA PARA MOSTRAR O QUE APRENDEU SOBRE ELE. APÓS, PINTE SEU 
DESENHO COM LÁPIS DE COR. 

 
Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTE ATENÇÃO NAS LETRAS A SEGUIR, ELAS FAZEM PARTE DA PALAVRA QUE ESTÁ INCOMPLETA. 
AGORA, COMPLETE A LETRA QUE FALTA EM CADA PALAVRA. 

 

 

 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
O PRÍNCIPE SAPO/FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕE 
 
1º Momento: Na roda de conversa, convide as crianças a escutar a história ―O príncipe Sapo‖. Caso não tenha o livro 
é possível encontrá-la no link https://www.youtube.com/watch?v=1Vucg-0Dnlw 
Fale para elas que essa história, baseada no conto dos irmãos Grimm reproduz as experiências de crianças que 
tentam fugir à responsabilidade de seus próprios atos. Ela conta a história de uma princesa caprichosa e teimosa, 
que se compromete com uma promessa impensada, que não pretende cumprir. 
Após ouvirem a história, faça alguns questionamentos: O que a princesa ganhou do rei? O que aconteceu com o 
presente? Quem a princesa encontrou na lagoa? O que o sapo pediu para a princesa? A princesa foi honesta com o 
sapo? O que voce acha do modo que a princesa agiu? Entre outros fatos importantes narrados na história.  
Explore a história e deixe que elas falem livremente, expondo suas ideias. 
 
2º Momento: Disponibilize para a turma a folha 71 do caderno do aluno e proponha a atividade. Peça que elas 
observem as pegadas deixadas no castelo para descobrir de quais personagens da história elas são. Peça a elas 
que desenhem os personagens na folha. Em seguida solicite-lhes que conte a quantidade de letras da palavra 
princesa e após pinte o número que representa essa quantidade.  

 
FOLHA 71 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O PRÍNCIPE SAPO 

 
VOCÊ OUVIU A HISTÓRIA O PRÍNCIPE E O SAPO. 
DE QUAIS PERSONAGENS SÃO AS PEGADAS DEIXADAS NO CASTELO? DESENHE CADA UM DELES NO 
LOCAL INDICADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Espera-se que a criança desenhe o sapo, a princesa e o príncipe. 

 

AGORA, CONTE QUANTAS LETRAS SÃO USADAS PARA SE ESCREVER A PALAVRA PRINCESA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=1Vucg-0Dnlw
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AULA 88 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLGIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 88 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 72 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 73 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FOLHA 72 DO CADERNO DO ALUNO – A BARATA DIZ QUE TEM  

Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa. Cante com as crianças a música: ―A barata diz que tem‖. Em seguida,  pergunte para elas: O 
que a barata tem? Sete saias de filó, ou uma só? Um anel de formatura ou a casca dura? Vamos ver? Leia o livro ―É 
mentira da barata‖ da seguinte maneira: Abra em uma página, leia e mostre as ilustrações. Depois, volte nas 
ilustrações e converse com as crianças. O que vimos nessa história? Quantas saias a barata diz que tem? Vamos 
contar? Uma, duas, três... Quantos anéis?  Quantos sapatos? Quantas camas? Coloque o áudio da cantiga popular 
―A barata diz que tem‖.  Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=mBTgC3tGCNk 
 
2º Momento:  
Após a exploração, disponibilize a folha 72 do caderno do aluno e apresente a atividade. Apresente o desenho 
estilizado da barata, com as mesmas características da barata da história e com apenas uma saia. Diga que, na 
verdade, a barata tem uma saia só, mas que ela gostaria de ter sete saias. Será que podemos ajudar? Cole os 
pedaços de filó com a ajuda das crianças. Explore o vocabulário: características, cores, formas e texturas. Faça a 
contagem até colar as sete saias de filó. Pergunte como a barata se movimenta. Ela anda rápido ou devagar? Diga 
que ela gosta de se esconder nos cantinhos. Vamos brincar de esconde-esconde? Conte até dez. Brinque de 
esconder e procurar, fechar os olhos e abrir. Repita a brincadeira.  
 
 

FOLHA 72 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A BARATA DIZ QUE TEM 

 
VOCÊ CANTOU COM SEUS COLEGAS A MÚSICA A BARATA DIZ QUE TEM.  
ELA DIZ QUE TEM SETE SAIAS DE FILÓ, MAS NA VERDADE, ELA TEM UMA SAIA SÓ. 
VAMOS AJUDAR A BARATA A TER SETE SAIAS? JUNTO COM SUA PROFESSORA, COLE OS PEDAÇOS DE 
FILÓ ATÉ COMPLETAR AS SETE SAIAS QUE A BARATA QUER TER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mBTgC3tGCNk
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
A CIGARRA E A FORMIGA/FOLHA 73 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a fábula da Cigarra e a Formiga e fale para as crianças que as formigas 
fazem parte do grupo de insetos mais popular do mundo. Pertencentes ao Filo Artrópoda e à ordem Hymenoptera, 
elas são encontradas em toda parte, exceto nas regiões polares.  
As formigas são insetos que vivem em sociedade. Em cada colônia de formigas há muitas rainhas que são 
responsáveis pela reprodução e que podem viver até 18 anos. A fecundação das formigas-rainhas ocorre durante o 
voo nupcial, e o macho morre logo após. Antes de colocar os ovos, as rainhas perdem suas asas. 
O formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos que se estendem por vários 
metros.  
Fale tambem que As formigas conseguem carregar um peso até 100 vezes maior do que o seu próprio pes. 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/formiga.htm 
 
2º Momento: Explique para as crianças de que cada formiga possui uma função bem definida dentro da colônia: 
todas as tarefas são bem divididas entre todas elas. Em um formigueiro há as formigas que são responsáveis pela 
segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos e as responsáveis pelos cuidados com as 
larvas. 
Disponibilize a folha 73 do caderno do aluno e solicite que as crianças contem quantas formigas estão 
responsáveis por cada atividade dentro do formigueiro e faça o registro no lugar indicado. 

 
 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
A CIGARRA E A FORMIGA/ 

 
HOJE, VOCÊ APRENDEU UM POUCO MAIS SOBRE A VIDA DAS FORMIGAS.  
AGORA, CONTE ABAIXO A QUANTIDADE DE FORMIGAS QUE ESTÃO RESPONSÁVEIS POR CADA FUNÇÃO 
DENTRO DO FORMIGUEIRO. EM SEGUIDA FAÇA O REGISTRO. 

 
 

FORMIGAS SEGURANÇAS 
FORMIGAS QUE FAZEM TÚNEIS 

E BUSCAM ALIMENTOS 
RESPONSÁVEIS PELO 

CUIDADO COM AS LARVAS 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

   

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/formiga.htm
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AULA 89 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 89 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 74 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 75 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 76 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O PRÍNCIPE SAPO/FOLHA 74 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa fale com as crianças que assim como a borboleta, os sapos tambem passam por um processo 
de transformação. Faça um mistério e pergunte: O que vocês acham que ele era antes de se transformar em sapo? 
Acolha as sugestões das crianças escreva-as no quadro em caixa-alta em forma de lista. 
Em seguida, apresente para as crianças o processo de transformação do sapo. Explique-lhes que os sapos botam 
ovos, dos quais nascem girinos, que, aos poucos, se transformam em sapos. 
Se for possível mostre um vídeo da metamorfose do sapo para que elas compreendam o processo de transformação 
do anfíbio. https://www.youtube.com/watch?v=tIwFbPKBC64 
Ou apresente um cartaz para que elas compreendam esse processo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento:  
Após verem representações das fases da metamorfose do sapo, convide as crianças a desenhar o processo de 
transformação vivido pelo sapo com giz de cera preto na folha 74 do caderno do aluno. Em seguida, peça a elas 
que contem quantos girinos há na lagoa e desenhe essa mesma quantidade de sapos. 
 
 

 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tIwFbPKBC64
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FOLHA 74 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O PRÍNCIPE SAPO 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS APRENDERAM SOBRE O PROCESSO DE METAMORFOSE DO SAPO. AGORA, 
DESENHE NO ESPAÇO INDICADO, COM GIZ DE CERA PRETO, UM GIRINO SE TRANSFORMANDO EM SAPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTE QUANTOS GIRINOS HÁ NA IMAGEM DA LAGOA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, DESENHE ABAIXO, QUANTOS GIRINOS VOCÊ CONTOU. 
 
Espera-se que a criança desenhe 10 girinos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome:_______________________________________________________ Data: ___/____/____ 
  

Resposta pessoal. 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 75 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre os peixes que os pescadores pescam no mar. Disponibilize a folha 
75 do caderno do aluno e em seguida, lance perguntas sobre a imagem contida na folha, de forma que os alunos 
levantem suas hipóteses. Logo após, fale com elas que comer peixe é muito importante para uma alimentação 
saudável, porém, para que ele possa ser consumido, é preciso que alguns cuidados sejam tomados após eles serem 
pescados. 
 
2º Momento: 
Organize as crianças em duplas e peça que inciem a atividade proposta. Nesse momento circule entre elas ajudando 
quando for necessário. Motive-as para que façam relações, de modo que possam pensar acerca das possíveis 
respostas: quando vão ao supermercado, onde ficam os peixes? E em casa, onde ele é guardado antes de ser 
preparado? 
 
2º Momento: 
Ao final, organize as produções das crianças em um lugar onde todos possam apreciar, em um varal, por exemplo. 
Faça a pergunta novamente, com todas organizadas na roda de conversa. Deixe que elas respondam, mesmo que 
juntas. Por último deixe claro que o peixe deve ser colocado imediatamente no gelo ou em algum lugar refrigerado. 
 

FOLHA 75 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
VOCÊ APRENDEU COM SEUS COLEGAS QUE COMER PEIXE É 
ESSENCIAL PARA UMA BOA ALIMENTAÇÃO, ENTRETANTO PARA QUE 
ELE POSSA SER CONSUMIDO, ALGUNS CUIDADOS DEVEM SER 
TOMADOS DEPOIS DE SEREM PESCADOS. 
RESPONDA: ONDE OS PEIXES DEVEM SER MANTIDOS, INCLUSIVE 
DENTRO DA NOSSA CASA, PARA QUE POSSAM SER CONSUMIDOS 
COM SEGURANÇA DURANTE AS REFEIÇÕES?  
 
https://pxhere.com/pt/photo/1592450 
 
Resposta pessoal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://pxhere.com/pt/photo/1592450
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na grande roda incie a conversa, perguntando às crianças se elas conhecem ou já ouviram falar sobre o carimbó. 
Deixe-as expressarem suas hipóteses livremente e em seguida, explique para elas que carimbó é uma O carimbó é 
uma dança cultural da região Norte, que teve origem no estado do Pará durante o século XVII,  a partir das danças e 
costumes indígenas.  
O nome é em homenagem ao instrumento musical indígena curimbó, tambor artesanal utilizado em apresentações 
artísticas e religiosas.  A junção de "curi" (pau oco) e "m’bó" (furado) significa em português: ―pau que produz o 
som".  
Os movimentos giratórios do carimbó surgiram de um típico hábito de pescadores e agricultores paraenses. Sempre 
ao final do dia, após terminarem suas atividades, os trabalhadores costumavam se reunir para dançar ao som dos 
tambores.  
 

Fonte com adaptações: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/carimbo 
 

2º Momento:  
Nesse momento, apresente para as crianças o vídeo de pessoas dançando carimbó no link 
https://www.youtube.com/watch?v=FrfgXWDWoms após assistirem ao vídeo, pergunte sobre o que mais gostaram e 
disponibilize a folha 76 do caderno do aluno e proponha a atividade. 

 
FOLHA 76 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/CARIMBÓ 

 
VOCE E SEUS COLEGAS APRENDERAM QUE O CARIMBÓ É UMA DANÇA 
CULTURAL DA REGIÃO NORTE E SEUS PASSOS LEMBRAM O MOVIMENTO DAS 
ÁGUAS DO MAR. 
AGORA, QUAL SERIAM A FORMA E AS CORES QUE VOCÊ APLICARIA PARA 
REPRESENTAR OS PASSOS DA DANÇA DO CARIMBÓ? REGISTRE ABAIXO. 

 
 

 
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/11/28/em-marapanim-10a-edicao-do-festival-do-carimbo-comeca-

nesta-sexta-feira.ghtml 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/carimbo
https://www.youtube.com/watch?v=FrfgXWDWoms
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AULA 90 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 90 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 77 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O PRÍNCIPE SAPO/SAPO LINGUARUDO 

 
Campos de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças ressaltando que a natureza está em constante transformação. Existem 
animais que passam por grandes transformações, como sapos e borboletas, e outros se transformam porque nascem 
pequenininhos e com o passar do tempo crescem. Sonde com elas sobre o que mais gostaram de fazer nessa 
sequência didática e deixe-as falarem livremente. 
 
2º Momento: 
Após a exploração sobre o tema, convide as crianças a 
cantarem a música ―O sapo na beira da lagoa‖ Peça que a 
criança, dance e imite o sapo. Depois, faça um desenho ou 
imprima uma figura do sapo. Faça uma pequena abertura na 
boca do sapo e prenda um balão para representar a língua 
(conforme modelo ao lado). Auxilie a criança para que ela fixe o 
balão na parte de trás do papel. Agora, com o sapo pronto a 
criança poderá cantar e dançar novamente as músicas do sapo, 
soprando o balão e vendo o encher e esvaziar de acordo com os 
ritmos lentos e acelerados. 

 
Fonte: https://www.mepoenahistoria.com.br/atividades/sapo-

linguarudo/ 
 
O SAPO NA BEIRA DA LAGOA 
 
O SAPO, O SAPO 
NA BEIRA DA LAGOA 
NÃO TEM, NÃO TEM 
RABINHO E NEM ORELHA 
 
O SAPO, O SAPO 
NA BEIRA DA LAGOA 
NÃO TEM, NÃO TEM 
RABINHO E NEM ORELHA 
 
UA, QUÁ, QUÁ!, UA, QUÁ, QUÁ! 
UA, QUÁ, QUÁ, QUÁ, QUÁ! 
 
 
3º Momento: 
Essa atividade a criança desenvolverá a escuta atenta, habilidades motoras e artísticas e aperfeiçoará a oralidade 
treinando musculatura da bochecha, mandíbulas, lábios e língua. Finalize a atividade e após elas brincarem com o 
sapo linguarudo, guarde-o em um ligar acessível, assim a criança poderá brincar com ele outras vezes ao invés de 
jogá-la no lixo. 
 
 

  

https://www.mepoenahistoria.com.br/atividades/sapo-linguarudo/
https://www.mepoenahistoria.com.br/atividades/sapo-linguarudo/
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
PULA SAPO/FOLHA 77 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa apresente às crianças o som transmitido por um sapo, sem dizer que som é esse. Instigue-as a 
identificar o som e conte a elas que o nome dado a esse som produzido pelo sapo é coaxo. Peça que imitem o coaxo 
com a voz. 
Após, pergunte para a turma se elas sabem o que é uma orquestra, deixe que elas falem e em seguida explique a 
elas que é um conjunto de instrumentos musicais diferentes, tocados por várias pessoas em cada parte de uma 
música. Em seguida, apresente a música Pula sapo, de Pixinguinha, disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=SK0RbSvaRDk 
Conte-lhes que a música foi criada por um compositor brasileiro conhecido como Pixinguinha. Questione-as: Por que 
você acha que a música tem esse nome? Ela se parece com o pulo do sapo? Explique para elas que o sapo se 
locomove pulando, mas que também andam como se estrivesse engatinhando. Incentive-as a imitar um sapo 
pulando com os dois pés, conforme o ritmo da orquestra.  
 
2º Momento: 
Mostre novamente às crianças, trechos da música para que elas percebam os sons produzidos pelos instrumentos e 
a variedade de sons produzidos por eles. Aponte para elas a figura do maestro e explique para elas que é ele que 
sinaliza com as mãos quando cada instrumento deve ser tocado e o ritmo da música. Mostre às crianças que há um 
papel sobre um suporte que contem registros de como os músicos devem tocar e que esse papel se chama partidura. 
Disponibilize uma partidura para elas e demonstre que as notas na partiduasão desenhadas em diversas linhas. 
Após a exploração sobre o tema, disponibilize a folha 77 do caderno do aluno e convide cada criança para, do seu 
modo, represente uma partidura com tinta e para  pintar os espaços entre as linhas usando cores direferentes. Ao 
final, elogie a participação de todos.  
 
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
PULA SAPO 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS APRECIARAM UMA ORQUESTRA TOCANDO A MÚSICA PULA 
SAPO, DE PIXINGUINHA. VOCÊ VIU QUE NA APRESENTAÇÃO OS MÚSICOS SABEM 
AS NOTAS QUE IRÃO TOCAR PORQUE LEEM UMA PARTIDURA. 
AGORA É A SUA VEZ! REPRESENTE UMA PARTIDURA MOLHANDO OS DEDOS NA 
TINTA E ARRASTANDO-OS SOBRE A FOLHA. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPOIS QUE SUA PARTIDURA SECAR, PINTE CADA ESPAÇO ENTRE AS LINHAS USANDO CORES 
DIFERENTES. 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SK0RbSvaRDk
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 09 

 
AULAS DE 91 a 95 
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AULA 91 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 91 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 78 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DOBRADURA/O MEU CHAPÉU TEM TRÊS PONTAS 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão confeccionar um chapéu. Entregue uma folha 
para cada uma e fique com uma folha também. Deixe que dobrem a folha no meio e as ajude a terminar o resto. 
Talvez possa ser entregue um chapéu já pronto para cada criança, mas antes mostre de modo coletivo como foi feito 
a dobradura. Vá fazendo as dobras e deixando as crianças te acompanharem até formar um chapéu de ―soldado‖. 
Questione que forma geométrica a folha era antes e qual a forma está agora. Conte quantos cantos tem o chapéu e 
reforce o nome do triângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Momento: Entregue tinta para as crianças decorarem seus chapéus. Elas podem pintar com os dedos ou com 
pincel. Quando os chapéus estiverem secos, volte a sentar-se com as crianças na roda, cada uma usando seu 
chapéu e cante a música ―Meu chapéu tem três pontas‖, fazendo os gestos. Acesse o vídeo da música no 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5cJLqReskE 
 
―MEU CHAPÉU TEM TRÊS PONTAS  
 TEM TRÊS PONTAS O MEU CHAPÉU   
SE NÃO TIVESSE TRÊS PONTAS 
NÃO SERIA O MEU CHAPÉU.‖ 

 
Quando falar chapéu aponte para o chapéu na sua cabeça. Ao dizer três, faça a quantidade com os dedos. Ao 
cantar pontas segure o cotovelo com o braço dobrado, formando a ponta do cotovelo. 
Cante a música várias vezes até as crianças a decorarem. Logo após, comece cantando ficando muda sempre que 
dizer chapéu, apenas faça o gesto. Depois cante novamente sem falar chapéu e três. E na última vez cante sem dizer 
chapéu, pontas ou três, apenas fazendo o gesto. As crianças terão que prestar atenção para não errar e irão se 
divertir. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5cJLqReskE
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
SE ESSA RUA FOSSE MINHA/FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a cantiga ―Se essa rua fosse minha‖ 
. A princípio, pergunte-lhes se conhecem a cantiga, cantando os primeiros versos 
para facilitar a sua identifação. 
Em seguida, inicie a leitura utilizando a estratégia de inferência. Após a primeira 
leitura, cante a música dando ritmo, propondo que façam uma roda e cantem com 
você.  
 

SE ESSA RUA FOSSE MINHA 
 
SE ESSA RUA, SE ESSA RUA FOSSE MINHA 
EU MANDAVA, EU MANDAVA LADRILHAR 
COM PEDRINHAS, COM PEDRINHAS DE 
BRILHANTES 
PARA O MEU, PARA O MEU AMOR PASSAR 
 
NESSA RUA, NESSA RUA TEM UM BOSQUE 
QUE SE CHAMA, QUE SE CHAMA SOLIDÃO 
DENTRO DELE, DENTRO DELE MORA UM ANJO 
QUE ROUBOU, QUE ROUBOU MEU CORAÇÃO 
 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE, É PORQUE TE QUERO BEM 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE TU ROUBASTE O MEU TAMBÉM 
 

SE ESSA RUA, SE ESSA RUA FOSSE MINHA 
EU MANDAVA, EU MANDAVA LADRILHAR 
COM PEDRINHAS, COM PEDRINHAS DE 
BRILHANTES 
PARA O MEU, PARA O MEU AMOR PASSAR 
 
NESSA RUA, NESSA RUA TEM UM BOSQUE 
QUE SE CHAMA, QUE SE CHAMA SOLIDÃO 
DENTRO DELE, DENTRO DELE MORA UM ANJO 
QUE ROUBOU, QUE ROUBOU MEU CORAÇÃO 
 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE, É PORQUE TE QUERO BEM 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE TU ROUBASTE O MEU TAMBÉM 
 
 

 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 78 do caderno do aluno e apresente a proposta. Leia o enunciado com a finalidade de ajudá-
las a organizar as ideias. Após esse momento, proponha que registrem seus pensamentos na folha. Durante a 
apreciação das atividades, incentive-as a falar sobre o que registraram. 
 

FOLHA 78 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
SE ESSA RUA FOSSE MINHA 

 
UM DOS VERSOS DA CANTIGA  ―SE ESSA RUA FOSSE MINHA‖ DIZ ASSIM: 
 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE, É PORQUE TE QUERO BEM 
 
 
AGORA, REPRESENTE POR MEIO DE DESENHOS SUAS IDEIAS SOBRE ISSO. 
 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 92 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 72 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 79 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FORMAS GEOMÉTRICAS  

 
Campos de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Para essa atividade você precisará de papel pardo grande, potes com tinta que caibam os pés das crianças e pano 
de limpeza. 
Desenhe previamente as formas geométricas grandes no papel pardo. Organize o ambiente posicionando as tintas 
próximas aos papéis pardos e retire os sapatos das crianças 

 

1º Momento: 

Na roda de conversa mostre as formas para as crianças e fale sobre suas características. Questione se já sabem os 
nomes das formas. Explique para elas como será a atividade e estabeleça regras de organização, como só andar 
com o pé com tinta sobre o papel pardo, de esperarem em algum lugar para terem os pés limpos e sobre quantas 
crianças irão por vez, e que não podem correr. 

2º Momento: Permita que duas ou três crianças por vez pisem na tinta e vão fazendo o caminho contornando a 
forma geométrica, depois elas podem ir para outro papel para desenharem como quiserem com os pés. 
A final observe como ficou a pintura depois que todas as crianças participaram da atividade. Converse sobre como 
ficou as cores, quais misturas aconteceram. Se tiver pés maiores ou menores, se é possível identificar de quem é o 
pé. 
O resultado da pintura com os pés pode servir como margem para um cartaz coletivo realizado em sala sobre outro 
assunto ou para ser colados atividades realizadas pelas crianças sobre as formas geométricas para expor na 
escola. 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
SE ESSA RUA FOSSE MINHA/FOLHA 79 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a cantiga ―Se essa rua fosse minha‖ e peça que as crianças falem sobre a rua onde 
moram. Pergunte sobre o que tem perto da casa delas e se gostam muito, pouco ou não gostam se acham bonita 
etc. Pergunte se a rua onde moram é muito diferente da rua da cantiga. 
 
 
2º Momento: 
Ao final da exploração, disponibilize a folha 79 do caderno do aluno para que, individualmente, possam fazer seus 
registros. 
Proponha a socialização e a apreciação das atividades, incenivando cada criança a falar sonbre suas escolhas. 
Conerse com os alunos, valorizando e aproveitando o que fizeram. Faça uma exposição e proporcione um momento 
apra apreciação. 
 

FOLHA 79 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
SE ESSA RUA FOSSE MINHA 

 

ESTA É A RUA ONDE EU MORO MAS EU GOSTARIA QUE ELA FOSSE ASSIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 93 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 93 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 –  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 80 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação. 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FORMAS GEOMÉTRICAS  

Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

Para essa ativiadade você precisará de forminhas de isopor ou papelão, canivete e tesoura, papel sulfite, canetinha, 
lápis de cor ou giz de cera. 
Antes de começar a atividade, desenhe no isopor ou papelão várias formas geométricas e recorte com canivete ou 
tesoura. 

1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas vão criar formas geométricas, utilizando os moldes 
de isopor que você criou. Deixe as formas recortadas ao alcance delas, entregue uma folha e deixe que elas usem o 
isopor como molde para fazerem seus desenhos das formas. Enquanto isso vá relembrando os nomes das formas e 
questione que tipos de desenhos elas podem fazer. 

2º Momento: Depois tire os moldes e deixe as crianças tentarem reproduzir as formas sem os moldes. Pode ser na 
mesma folha, em outra ou até mesmo no chão com giz de quadro. 
No desenvolvimento das atividades, circule pela sala e faça a mediação quando for necessário. 
Ao final, elogie a participação das crianças. 

 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO - FORMAS GEOMÉTRICAS  

Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Com cartolina da mesma cor ou outro tipo e papel mais resistente, faça círculos, quadrados, triângulos 
e retângulos do mesmo tamanho e desafie as crianças sobre o nome das figuras geométricas que conhecem e 
apresente a elas as que não conhecem ou não saibam o nome.  
 
2º Momento: Disponibilize a folha 80 do caderno do aluno em seguida, apresente a proposta da atividade e 
explique à turma o que deve ser feito e, antes de as crianças realizarem a pintura, pergunte a elas, quadro a quadro, 
onde está a figura diferente. Com essa análise perceberão que o último quadro da página as figuras estarão todas 
iguais. Deixe-as livres para utilizar as cores que preferirem. 
 

FOLHA 80 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
FORMAS GEOMÉTRICAS  

QUAL É A FIGURA DIFERENTE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:___________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

QUADRO 1 

QUADRO 3 

 

QUADRO 2 

 

QUADRO 4 
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AULA 94 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 94 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 81 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 82 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PASSEIO NA CACHOEIRA 

Campos de Experiências:  

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Para essa atividade você precisará de fitas adesivas, colchões de espuma, elásticos, e fitas coloridas. 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre as cachoeiras, rios e oceanos. Apresente imagens de diferentes 
tipos de reservatórios naturais de água e instigue as crianças a falarem sobre suas experiências nesses ambientes. 
O objetivo é reconhecer onde há água no planeta e estimular a curiosidade pelo mundo natural. 
 
2º Momento: 
Convide, as crianças para um passeio na floresta em busca de uma cachoeira.  
Faça um caminho com fitas adesivas para as crianças passarem no meio do caminho sem encostar na linha. Em 
seguida, forme uma fila com blocos com o desafio de caminhar sobre os blocos sem perder o equilíbrio até chegar à 
―cachoeira‖. Neste local, amarre uma fita elástica em duas pontas com várias fitas azuis e brancas. Convide as 
crianças para atravessar bem abaixadas ou com os braços levantados até encostar nas ―águas da cachoeira‖. 
Busque o contato visual da criança e convide-a para brincar. Você pode propor que as crianças caminhem em duplas 
em alguns pontos do percurso. Para tornar a brincadeira mais convidativa, pode ser colocado ao fundo sons de 
cachoeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CACHOEIRA OCEANO 

RIO 

RIO 



192  

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 81 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a imagem contida na folha 78 do caderno do aluno, ou 
disponibilize um vídeo que apresente os corais. 
Faça a leitura da imagem e lance questionamentos sobre o que elas observaram, fique atenta e tente descobrir o que 
a turma sabe a respeito dos corais e expanda o conhecimento delas comentando que os corais são coloridos; uns 
acham que são rochas, outros dizem que são plantas. O que vocês acham? São plantas, animais ou rochas? 
Prestem bem atenção na imagem e respondam. 
Após a exploração, explique que os corais são animais marinhos que formam um esqueleto que se parece com 
flores. Aguce a curiosidade delas perguntando: Se são animais, o que eles comem? Explique que eles não se 
alimentam de outros animais ou algas porque conseguem retirar do ar o próprio alimento. Pergunte se elas 
observaram que entre os corais é possível ver uma infinidade de peixes. 
 
2º Momento: 
Após explorar bem a imagem, disponibilize a folha 81 do caderno do aluno, leia a proposta e deixe que as crianças 
registrem suas idéias. Circule pela sala e faça a mediação quando necesário. 
 
 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
VOCÊ APRENDEU QUE OS CORAIS SÃO COLORIDOS E FRÁGEIS. CRESCEM PRÓXIMOS AO LITORAL, 
ALIMENTAM PLANTAS E ANIMAIS MARINHOS, CONTUDO, ALGUMAS AÇÕES HUMANAS, TÊM COLOCADO EM 
RISCO A VIDA DESSES ANIMAIS. 
VOCÊ SABE DIZER QUE ATITUDES SÃO ESSAS QUE TEM COLOCADO EM RISCO A VIDA DOS CORAIS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:____________________________________________________________________ Data: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR/FOLHA 82 DO CADERNO DO ALUNO 

 

Campos de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale para as crianças que elas vão assistir a um vídeo sobre o fundo do mar disponibilizado no 
https://www.youtube.com/watch?v=X0c6islKyNc ou um outro vídeo de sua preferência, podendo usar imagens 
também. 
Após a apresentação do vídeo, organize as crianças em pequenos grupos e leia o que pede a proposta da folha 82 
do caderno do aluno e convide-a a aceitar o desafio. 
Durante a realização da atividade, faça como de costume, incentivando-as a curiosidade e descobertas.   

 
FOLHA 82 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
VOCÊ ASSISTIU COM SEUS COLEGAS A UM VÍDEO MOSTRANDO COMO É O 
FUNDO DO MAR COM SUAS CORES E ENCANTOS.  
AGORA, CHEGOU O MOMENTO DE VOCÊ USAR A SUA IMAGINAÇÃO UTILIZANDO 
CORES E LINHAS PARA CRIAR FORMAS. PODE SER UM PEIXE OU OUTROS 
ANIMAIS QUE VIVEM NO FUNDO DO MAR QUE ESTÃO SEMPRE SE 
MOVIMENTANDO. REPRESENTE SUAS IDEIAS NO ESPAÇO ABAIXO. 
 
Resposta pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X0c6islKyNc
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AULA 95 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 95 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 
Folha 83 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FOLHA 83 DO CADERNO DO ALUNO - QUE ANIMAL EU SOU? 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre os animais. Mostre fichas com imagens de diversos animais, 
descrevendo características, perguntando às crianças sobre os seus conhecimentos a respeito de cada animal. 
Apresente a brincadeira: Se você fosse um bicho, qual você seria? A criança responde e diz algo sobre o porquê da 
sua escolha. Convide as crianças a dançar e a imitar os animais que aparecem na sequência da música ― 
Se eu fosse...‖, Grupo Tiquequê disponível em https://www.youtube.com/watch?v=drE1vJHlKkc 
Você pode usar cartões com imagens para facilitar a identificação dos animais pelas crianças. Elas podem escolher 
quais deles preferem imitar. Incentive as crianças a participarem da brincadeira iniciando os movimentos. O papagaio 
voa, que brincar de voar comigo? Olhe, o seu amigo parece uma borboleta. Quer tentar? 
Os animais da canção são: formiga, bicho-preguiça, crocodilo, macaco, tartaruga, papagaio, galinha, elefante. As 
crianças deverão reproduzir os movimentos corporais característicos de todos eles, acompanhando a canção. 
O objetivo dessa atividade é pesquisar, e reconhecer sobre os animais e suas características.  
 
2º Momento: 
Ao término da brincadeira, disponibilize a folha 83 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. peça 

que elas recortem as figuras do quebra-cabeça e em seguida monte-as. 

 
FOLHA 83 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
QUE ANIMAL EU SOU? 

 
RECORTE AS FIGURAS E EM SEGUIDA MONTE O QUEBRA-CABEÇA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=drE1vJHlKkc
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
PULA SAPO 

Campos de Experiências: 
 CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a última aula, quando elas ouviram uma orquestra tocando a música 
Pula sapo, de Pixinguinha. Deixe que elas falem e em seguida disponibilize para a turma alguns instrumentos 
musicais que a escola possua. Nomeie cada um deles e convide as crianças a explorar os sons. Preste atenção se 
elas expressam suas descobertas e pergunte: Qual instrumento você gostou mais de tocar? Qual parece ter o som 
mais fininhho? Converse com elas que o som mais fininho é chamado de agudo. Logo após, pergunte: Qual 
instrumento tem o som mais grosso? Então, conte-lhes que um som assim é chamado de grave. 
Convide às crianças a cantar a música O Sapo não lava o pé, produzindo sons com o instrumento musical escolhido 
por ela. Peça que observem que quando a música é rápida, os instrumentos precisam ser tocados de forma rápida; 
quando é lenta, os sons são produzidos devagar. Explique-lhes, que quando a música para, os instrumentos também 
param. 
 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER 
ELE MORA LÁ NA LAGOA 
NÃO LAVA O PÉ PORQUE NÃO QUER 
MAS QUE CHULÉ 
 
Canção popular 
 
2º Momento:  
Após o primeiro momento, combine com as crianças que cada instrumento será tocado em uma parte da música, 
assim como na orquestra, como, por exemplo: chocalho, ao cantar o sapo não lava o pé; tambor: Não lava o pé 
porque não quer; sinos: Ele mora lá na lagoa; pratos: Não lava o pé porque não quer; e ao cantar Mas que chulé, 
todos os instrumentos finalizam a música juntos. Seja o maestro e indique os momentos que cada instrumento deve 
ser tocado. 
Finalize aplaudindo e elogiando a participação de todos. 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 10 

 
AULAS DE 96 a 100 
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AULA 86 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 86 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Ativividade 1  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 84 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Inglês 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MASSINHA 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, coloque a música ―Pão, pão, pão‖, do Grupo Triii acesssando o link 
https://www.youtube.com/watch?v=utWPg_RHnno e convide as crianças a se movimentarem. 
Em seguida, façam juntos uma massa caseira. As crianças maiores podem ajudar a medir e a colocar os 
ingredientes. 
 
MASSA DE MODELAR CASEIRA: INGREDIENTES 
2 copos de farinha. 
1/2 copo de sal. 
gotas de corante natural ou tinta guache. 
1 colher de chá de óleo, 1 copo de água. • 
 
2º Momento: 
Proponha às crianças brincarem com massinha em seguida, pergunte para elas sobre o que irão modelar, qual o 
tamanho vai ter, se vai ser grande ou pequeno, se vai usar usar muita ou pouca massa etc. Depois, faça a 
modelagem com massinha. Acompanhe o trabalho das crianças e estimule-as a falaram o que estão fazendo com 
detalhes. Reveja se o produto ficou do tamanho, da forma, do modelo planejado e se foram usados os acessórios.  
No decorrer da atividade, ajude-as a fazer bolinhas e cobrinhas para montar bichinhos simples. 
Ao final, monte uma exposição em um local visível na sala para a apreciação de todos. 
 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PINOQUIO – FOLHA 84 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Providencie um livro com a história do Pinóquio e na roda de conversa mostre-o à turma e faça perguntas, como por 
exemplo: Quem gosta de ouvir histórias? Qual a história preferida de vocês? Vocês sabem qual história está neste 
livro? 
Logo após, fale que você vai contar a história do Pinóquio. Durante a leitura, mostre as ilustrações do livro para que 
as crianças possam estabelecer relações entre as imagens e a história ouvida. Faça pausas e pergunte quem são os 
personagens ilustrados na página mostrada, onde eles estão e o que estão fazendo na cena. Ao final, incentive as 
crianças a expressar suas opiniões: De que parte da história vocês mais gostaram? Qual é a parte mais 
assustadora?  
 

PINÓQUIO 
 

ERA UMA VEZ UM HOMEM CHAMADO GEPETO 

QUE FAZIA LINDOS BONECOS DE MADEIRA. VIVIA 

SOZINHO E O SEU SONHO ERA TER UM FILHO 

COM QUEM PARTILHAR TODO O SEU AMOR E 

CARINHO. 

UM DIA, GEPETO FEZ UM PEQUENO RAPAZ DE 

MADEIRA. QUANDO TERMINOU, GEPETO 

SUSPIROU: ―QUEM ME DERA QUE ESTE 

RAPAZINHO DE MADEIRA FOSSE REAL E 

PUDESSE VIVER AQUI COMIGO…‖. 

DE REPENTE, ACONTECEU! O PEQUENO RAPAZ 

DE MADEIRA GANHOU VIDA! GEPETO GRITOU DE 

ALEGRIA E, ENTRE GARGALHADAS DE 

FELICIDADE, DISSE: ―SEJAS BEM VINDO! VOU 

CHAMAR-TE PINÓQUIO‖. 

GEPETO AJUDOU PINÓQUIO A VESTIR-SE, DEU-

LHE ALGUNS LIVROS, UM BEIJO NA FACE E 

MANDOU-O PARA A ESCOLA, PARA APRENDER A 

LER E ESCREVER. MAS AVISOU-O: ―ASSIM QUE A 

ESCOLA TERMINAR, VEM PARA CASA PINÓQUIO‖. 

PINÓQUIO RESPONDEU QUE SIM E, 

ALEGREMENTE, FOI CAMINHANDO EM DIREÇÃO 

À ESCOLA. 

PELO CAMINHO, PINÓQUIO REPAROU QUE NA 

PRAÇA HAVIA UM ESPETÁCULO DE 

MARIONETAS. JUNTOU-SE A ELAS E, DANÇOU 

TÃO BEM, QUE O DONO DAS MARIONETAS LHE 

OFERECEU CINCO MOEDAS DE OURO. PINÓQUIO 

ESTAVA MARAVILHADO E SÓ PENSAVA COMO 

GEPETO IRIA FICAR FELIZ QUANDO LHE 

ENTREGASSE AS MOEDAS. 

JÁ PERTO DA ESCOLA, PINÓQUIO ENCONTROU 

DOIS HOMENS MAUS. COMO ERA MUITO 

INGÉNUO, OS DOIS HOMENS CONVENCERAM 

PINÓQUIO A IR COM ELES ATÉ UMA HOSPEDARIA 

https://www.youtube.com/watch?v=utWPg_RHnno
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PARA COMEREM E DEPOIS DORMIREM. DEPOIS 

DE COMER, PINÓQUIO FICOU SONOLENTO E 

ADORMECEU FACILMENTE. SONHOU QUE ERA 

RICO E QUE ELE E SEU PAI GEPETO VIVIAM 

AGORA SEM DIFICULDADES E ERAM MUITO 

FELIZES. 

QUANDO ACORDOU, ESSES HOMENS 

CONVENCERAM PINÓQUIO A ENTERRAR AS 

SUAS MOEDAS DE OURO NUM SÍTIO QUE ELES 

CONHECIAM E DISSERAM-LHE: ―AS MOEDAS 

AQUI ENTERRADAS TRANSFORMAR-SE-ÃO NUMA 

ÁRVORE DE DINHEIRO E NUNCA MAIS O TEU PAI, 

QUE JÁ ESTÁ VELHO E CANSADO, PRECISARÁ DE 

TRABALHAR!‖. 

PINÓQUIO ASSIM FEZ E FICOU À ESPERA QUE AS 

MOEDAS DE OURO SE TRANSFORMASSEM NUMA 

ÁRVORE DE DINHEIRO. ESPEROU MUITO TEMPO 

ATÉ QUE, CANSADO, ADORMECEU. OS HOMENS 

MAUS APARECERAM E LEVARAM AS MOEDAS DE 

OURO, ENQUANTO PINÓQUIO DORMIA. 

QUANDO ACORDOU, PINÓQUIO VIU QUE LHE 

TINHAM LEVADO AS MOEDAS E CHOROU. NÃO 

QUERIA VOLTAR PARA CASA COM MEDO DE QUE 

GEPETO FICASSE ZANGADO E TRISTE COM 

ELE… 

SEM SABER O QUE FAZER, PINÓQUIO COMEÇOU 

A CAMINHAR, ATÉ QUE ENCONTROU UMA 

SENHORA VESTIDA DE AZUL, A QUEM PEDIU 

AJUDA. O QUE ELE NÃO SABIA ERA QUE A 

SENHORA ERA A FADA AZUL. A FADA DISSE QUE 

O AJUDARIA E PERGUNTOU-LHE QUEM ERAM OS 

SEUS PAIS E ONDE VIVIA. AO QUE PINÓQUIO 

RESPONDEU: ―NÃO TENHO CASA NEM NINGUÉM 

COM QUEM MORAR‖. A FADA AZUL APERCEBEU-

SE QUE PINÓQUIO MENTIA E O SEU NARIZ 

COMEÇOU A CRESCER! 

A FADA AZUL RESPONDEU-LHE: ―VOLTA PARA 

CASA, PARA JUNTO DO TEU PAI. SÊ UM MENINO 

BEM COMPORTADO E NÃO MINTAS MAIS‖. 

PINÓQUIO PROMETEU QUE ASSIM FARIA E O SEU 

NARIZ VOLTOU AO TAMANHO NORMAL 

DE VOLTA A CASA, PINÓQUIO PAROU NUM 

PARQUE DE DIVERSÕES E O SEU NARIZ 

COMEÇOU A CRESCER OUTRA VEZ. NO PARQUE, 

DISSERAM-LHE QUE PODERIA COMER TODOS OS 

GELADOS QUE ELE QUISESSE… O QUE NÃO LHE 

DISSERAM É QUE OS GELADOS O IRIAM 

TRANSFORMAR NUM BURRO! 

PINÓQUIO COMEU ATÉ NÃO PODER MAIS E, 

ASSIM QUE SE TRANSFORMOU NUM BURRO, FOI 

VENDIDO A UM CIRCO. 

NO CIRCO FOI OBRIGADO A TRABALHAR 

DURAMENTE E FOI TÃO MALTRATADO QUE, 

POUCO TEMPO DEPOIS, NEM CONSEGUIA 

ANDAR. 

COMO JÁ NÃO SERVIA PARA TRABALHAR NO 

CIRCO, O DONO MANDOU QUE O ATIRASSEM AO 

MAR. ASSIM QUE CAIU NO MAR, TRANSFORMOU-

SE NOVAMENTE NUM RAPAZ DE MADEIRA. 

UMA BALEIA QUE POR ALI PASSAVA VIU 

PINÓQUIO E ENGOLIU-O, PENSANDO QUE ERA 

COMIDA. DENTRO DA BALEIA, QUAL NÃO FOI A 

SURPRESA DE PINÓQUIO AO ENCONTRAR 

GEPETO! ESTE TINHA IDO PROCURAR PINÓQUIO 

E ACABOU POR IR PARAR À BARRIGA DA BALEIA. 

ESTAVA MUITO FRACO E DOENTE E, UM PEIXE 

QUE TAMBÉM LÁ SE ENCONTRAVA DISSE: 

―SUBAM OS DOIS PARA AS MINHAS COSTAS QUE 

EU LEVO-OS PARA CASA!‖. 

ASSIM FIZERAM E, QUANDO CHEGARAM A CASA, 

PINÓQUIO TOMOU MUITO BEM CONTA DE 

GEPETO ATÉ ELE FICAR BOM. 

A FADA AZUL APARECEU OUTRA VEZ E, AO VER 

QUE PINÓQUIO TINHA SIDO TÃO BOM COM 

GEPETO, DISSE: ―COMO AGORA ÉS UM 

BOM MENINO VOU-TE TRANSFORMAR NUM 

RAPAZ DE VERDADE‖. 

E ASSIM FOI. GEPETO TINHA FINALMENTE O 

FILHO QUE TANTO DESEJARA E OS DOIS FORAM 

FELIZES PARA SEMPRE! 

 
Carlo Callodi, com adaptações. 
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2º Momento:  
Após a exploração da história, disponibilize a folha do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Circule 
entre as crianças no momento da execução da tarefa e faça a mediação quando preciso. 
 
 

FOLHA 84 

ATIVIDADE 1 – LINGUAGEM 
PINOQUIO 

 
  
 
O QUE GEPETO CONSTRUIU? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA ONDE PINÓQUIO DEVERIA TER IDO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUAL DESSES ANIMAIS ENGOLIU GEPETO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 82 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 82 

1ª  8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 –  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 85 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Ed. Física 
Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – LINGUAGEM 
FOLHA 83 DO CADERNO DO ALUNO - PINÓQUIO 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a história do Pinóquio e instigue as crianças a imaginar como ficou Pinóquio ao ser 
transformado em um rapaz pela Fada Azul, por ter sido bom com Gepeto. Fale com elas que essa atitude 
transformou a vida do Pinóquio. Questione-as então sobre o que pensam sobre atos de bondade. Permita que elas 
falem livremente trazendo suas hipóteses. 
 
2º Momento: 
Após a exploração do tema, disponibilize a folha 83 do cadereno do aluno, apresente a proposta da atividade e faça a 
mediação quando preciso. 
 
 

FOLHA 85 

ATIVIDADE 1 – LINGUAGEM 
PINOQUIO 

 

A FADA AZUL APARECEU OUTRA VEZ E, AO VER QUE PINÓQUIO TINHA SIDO TÃO BOM 

COM GEPETO, DISSE: ―COMO AGORA ÉS UM BOM MENINO VOU-TE TRANSFORMAR NUM 

RAPAZ DE VERDADE‖. 

 

 

 

REPRESENTE ABAIXO, COMO VOCÊ IMAGINA QUE PINÓQUIO FICOU APÓS SER TRANSFORMADO NUM 
RAPAZ DE VERDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 93 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 93 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 86 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Informática 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FOLHA 86 DO CADERNO DO ALUNO - SEQUENCIA E SERIAÇÃO 

Campos de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa leia o primeiro enunciado da atividade para as crianças. Explore a sequencia de conjuntos de 
bolicinhas e motive-as encontrar o critério de organização que foi usado na folha. Uma tática é solicitar a elas que 
contem as bolinhas de cada queixa enquanto você anota as quantidades na lousa. Quando descobrirem que os 
elementos estão organizados em uma sequência por quantidades, leia o segundo enunciado e solicite que desenhem 
palitos de sorvete nas caixas vazias seguindo a mesma regra. 
Logo após, proponha atividades nas quais as crianças formem outros tipos de sequência. Elas podem, por exemplo, 
organizar a si próprias por ordem de tamanho (da mais baixa para a mais alta), da cor da roupa ou calçado etc. 
 
2º Momento: 
Logo após, dividida a turma em grupos e distribua uma quantidade de material a cada um, Cada grupo deve criar 
uma sequência para organizar o materialque recebeu e desafiar outro a acertar a sequência usada. Motive as 
crianças a solucionarem possíveis conflitos entre os grupos ou dentro do próprio grupode maneira respeitosa, 
gerando estratégias de cooperação. 
Ao final disponibilize a folha 86 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
 
 

FOLHA 86 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SEQUENCIA E SERIAÇÃO 

 
 
VOCÊ CONSEGUE ADIVINHAR COMO AS BOLINHAS FORAM ORGANIZADAS NAS CAIXAS ABAIXO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA É A SUA VEZ DE DESENHAR OS PALITOS NAS CAIXAS SEGUINDO A MESMA REGRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 94 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 94 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 –  

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 87 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 88 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PARLENDA 

Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPO, FESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa mostre as palmas de suas mãos às crianças e repita com elas: ―Palmas!‖. Em seguida, mostre 
os dedos e questione: Qual o nome de cada dedo? . Deixe que elas falem livremente. Em seguida, recite com elas a 
parlenda de maneira bem-humorada, convidando-as a brincar fazendo gestos específicos para cada dedo citado. 
Cite, então, o nome de cada dedo: polegar, indicador, médio, anelar, mínimo. Dessa forma, as crianças aprenderão 
tanto as nomenclaturas mais lúdicas para os dedos  (contidos na parlenda) quanto os seus nomes. Informe-lhes que 
o dedo polegar também é chamado de mata-piolho, e assim sucessivamente. 

 
DEDO MINDINHO 
SEU VIZINHO,  
PAI DE TODOS, 
FURA-BOLO, 
MATA-PIOLHO. 
 
DA TRADIÇÃO POPULAR   
 
 

 
2º Momento:  
Ao final, escute com as crianças a cantiga dedinhos, disponível no link  
https://www.youtube.com/watch?v=WOtlXZCWPMs 
Explique para elas os gestos que podem ser feitos para acompanhar a cantig, de modo qeu os dedos citados se 
―saúdam‖ e se despeçam. Repita a cantiga, de modo que os festos com os dedos diversas vezes, até que as 
crianças estejam familiarizadas com eles. 
 
 
 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
CHUVA/FOLHA 87 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, pergunte às crianças como está o clima no dia da atividade: Está chovendo? Está fazendo sol? 
Está frio ou calor? Peça que observem o céu para chegar às respostas, se possível, ao ar livre. 
Continue a exploração perguntando sobre as experi\encias e os conhecimentos prévios das crianças acerca da 
chuva: O que é chuva? Vocês gostam de chuva? Já tomaram banho de chuva? O que fazem quando está chovendo? 
O que usam para se proteger da chuva quando estão em lugar aberto? Motive as crianças a descrever as sensações 
que a chuva lhes traz, seja quando se molham, seja quando estão em um ambiente fechado. 
Reproduza áudiso com sons de chuva para as crianças escutarem e descreverem os sons que estão ouvindo: É um 
som forte ou fraco? Vocês já escutaram esse som antes? Onde? Etc. 
 
2º Momento:  
Finalize disponibilizando a folha do caderno do aluno e solicite às crianças que observem a ilutração da atividade e 
identifiquem se está chovendo ou fazendo sol. Oriente-as, então, a desenhar os pingos para que a chuva chegue até 
o telhado da casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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


208  

FOLHA 87 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
CHUVA 

 
USE O GIZ DE CERA AZUL PARA DESENHAR A CHUVA QUE CAI SOBRE AS TELHAS DA CASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – ARTE 
/FOLHA 88 DO CADERNO DO ALUNO – CARIMBO COM AS MÃOS 

Campos de Experiências:  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa proponha às crianças carimbar com as mãos. Antes, peça às 
crianças que coloquem as mãos abertas sobre a folha, logo após contorne-as com 
caneta. Solicite a elas que observem o contorno das próprias mãos e dentifiquem seus 
dedos e as palmas das mãos. prepare um espaço com tiras grandes de papel pardo 
presas no chão. Peça às crianças que primeiro manipulem o ma  terial (a tinta) com a 
ponta de um dos dedos e, só depois, com todos os dedos das mãos. Oriente-as a fazer 
desenhos no papel com tinta de guache usando apenas um dedo de uma das mãos e, 
depois, todos os dedos delas. Repita esse processo avaliando o resultado conforme 
usam mais ou menos tinta. Questione às crianças o que sentem quando colocam as 
mãos na tinta: A tinta é seca ou molhada? É fria ou quente? 
 
 
2º momento: 
A princípio, ofereça uma única cor a todas as crianças para essa exploração. Escolha uma cor primária (amarelo, 
vermelho e azul). Depois, ofereçaas demais cores, permitindo que as crianças experimentem misturas e descubram 
as novas cores que surgem. 
Em seguida, disponibilize a folha do caderno do aluno para que as crianças realizem a proposta da ativiade , peça 
que escolham uma cor de tinta guache. Coloque um pouco das tintas escolhidas em bandejas e oriente as crianças a 
apoiar a palma da mão na tinta para depois carimbá-la. 
Ao final, leve as crianças ao banheiro ou a outro ambiente em que elas possam lavar as mãos para retirar a tinta. 
Explique a importância de higienizar as mãos depois de trabalhar com tintas. 
 
 

FOLHA 88 

ATIVIDADE 2 – ARTE 
CARIMBO COM AS MÃOS 

 
COLOQUE AS MÃOS DENTRO DO QUADRO ABAIXO PARA O PROFESSOR CONTORNÁ-LAS. LOGO APÓS, 
SEIGA AS ORIENTAÇÕES DO PROFESSOR PARA CARIMBAR AS MÃOS.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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AULA 95 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 95 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 89 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 
- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 90 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Cineminha e hora da pipoca 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

10ª 15h10 16h Hora do Banho e organização para o jantar 

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 

 
  



211  

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FOLHA 88 DO CADERNO DO ALUNO – TRANSFORMANDO ROLINHOS  

Campos de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PESNAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 
1º Momento: 
Para essa atividade, solicite previamente às familias que enviem rolinhos de papel. Na roda de conversa coloque no 
centro alguns rolinhos. 
Pergunte às crianças o que um rolinho pode virar. Deixe-as apresentarem as diversas possibilidades. Logo após, 
convide-as a brincar com os rolinhos a fim de explorar as idéias apresentadas.  
 
2º Momento: 
Ao final, disponibilize a folha 88 do caderno do aluno e proponha que as crianças registrem o momento e relembre 
o que cada um fez com os rolinhos. Estimule as crianças a desenhar com detalhes que fazem referência a vivência. 
Logo após, deixe que cada criança apresente o seu desenho para a turma e descreva-o. 
 
 

FOLHA 89 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
TRANSFORMANDO ROLINHOS  

 
VOCÊ BRINCOU COM SEUS COLEGAS COM ROLINHOS DE PAPEL. DEPOIS, DESENHE O OBJETO QUE VOCÊ 
CRIOU COM O ROLINHO USANDO CANETINHAS HIDROCOR COLORIDAS GROSSAS.  
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
SONS QUE O CORPO FAZ – FOLHA 90 DO CADERNO DO ALUNO 

Campos de Experiências:  

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na rodade conversa pergunte às crianças se elas percebram a variedade de sons que podemos fazer com o nosso 
corpo. Então, convide-as a investigar que tipo de som conseguem produzir. Se preciso, dê a elas algumas dicas para 
ajudá-las nessa exploração, por exemplo: Que sons podemos fazer usando as mãos?, E os pés? Será que é possível 
fazer algum som com a bochecha?  
Logo apos, mostre à turma algumas possibilidades de percussao, como: bater os pés no chão, bater palmas, batucar 
no peito, nas coxas, nas bochechas etc. Você pode sugerir às crianças que repitam os mesmos gestos com  
diferentes intensidades e tentem perceber como isso interfere na qualidade do som.  
Logo após, se possível, reproduza para a turma o vídeo do grupo Tiquequê, com Palavra Cantada e Barbatuques, 
apresentando a canção ―Lavar as Mãos‖ disponível https://www.youtube.com/watch?v=aWPL__BLZew e deixe-as 
livres para dançar, cantar, imitar os músicos ou mesmo criar os movimentos. Dependendo do envolvimento do grupo, 
você pode repetir essa prática em outras oportunidades, convidando as crianças a acompanhar essa ou outras 
canções. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 90 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Convide as crianças a observar 
os movimentos retratados na atividade e a recordar os movimentos que fizeram para produzir sons com o corpo. 
 
 

FOLHA 90 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
SONS QUE O CORPO FAZ  

 
QUE TAL BRINCAR COM OS SONS QUE O SEU CORPO PODE FAZER? APÓS BRINCAR, REPRESENTE 
ABAIXO O QUE VOCE MAIS GOSTOU DE FAZER. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:__________________________________________________________________ DATA: ___/____/____ 
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