
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
   

―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 à 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 

(EI03EO01) Demonstrar empatia 

pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO02) Agir  de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais,  desenvolvendo 

atitudes de participação e 

cooperação. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 

e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

(EI03EO05) Demonstrar 

valorização das características de 

seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças 

e adultos) com os quais convive. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e 

respeito por diferentes culturas e 

modos de vida. 

(EI03EO07) Usar estratégias 

pautadas no respeito mútuo para 

lidar com conflitos nas interações 

com crianças e adultos. 

1 – RELAÇÃO COM COMPANHEIROS 

 Oferecer materiais e propor atividades 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 vínculo entre as 

crianças 

2 – AUTOCONHECIMENTO E CUIDADO DE SI MESMO 

 Considerar preferências, sentimentos e opiniões das 

crianças e ajuda-las a também identificar esses pontos 

as auxiliam a se conhecerem que estão sentindo nas 

situações, desenvolvendo uma identidade pessoal, um 

sentimento de autoestima, autonomia e confiança em 

suas possibilidades. 

 Apoiar as crianças a desenvolver uma identidade 

pessoal, um sentimento de autoestima, autonomia, 

confiança em suas possibilidades e 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 ajuda-las a captar as possibilidades 

trazidas por diferentes tradições culturais para 

compreensão do mundo e de si mesmas. 

 Brincadeiras nos espaços 

internos e externos 

 Rodas de Histórias 

 Rodas de conversas 

 Oficinas de desenhos, 

pinturas e modelagens. 

 Desenvolver sem sala de 

aula o hábito do registro dos 

acontecimentos vivenciados 

no seu dia a dia. 

 Criar momentos de 

convivência onde a família 

participe das aulas, seja para 

contar uma história, relatar 

informações sobre os filhos, 

ou até mesmo trazer 

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 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto 

em brincadeiras, dança, teatro, música. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 

olhares e mímicas em brincadeiras, 

jogos e atividades artísticas como 

dança, teatro e música. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 

(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. 

1 - EXPERIÊNCIAS COM BRINCADEIRAS 

Brincar   de   explorar o  espaço  com o corpo 

potencializa habilidades básicas de: 

• movimento (saltar, girar, cair, deslocar-se, gesticular 

etc.); 

• Dinâmicas ou qualidades (rápido, lento, forte, leve, 

direto, flexível etc.); 

• Modo como o movimento ocupa o espaço em todos 

os seus níveis (alto, médio, baixo), 

• Planos e formas, bem como construir referenciais 

que as orientem em relação a aproximar-se ou 

distanciar-se de determinados pontos. 

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: 

• movimentos leves ou fortes, rápidos ou lentos, 

• percorrer o espaço sozinha ou interagindo com 

parceiros, 

• imitar os movimentos de determinado animal ou o 

jeito de andar de um personagem. 

3- EXPERIÊNCIAS COM DRAMATIZAÇÃO 

O teatro e demais experimentações vividas pelas 

crianças possibilitam: a leitura de histórias, a 

brincadeira, 

a expressão plástica, a música, o movimento. 

• Jogos diversos; 

• Brincadeiras nos 

espaços interno ou 

externos 

• Danças de ritmos 

variados 

• Dramatizações 

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 

(EI03TS01) Utilizar sons 

produzidos por materiais, 

objetos e instrumentos musicais 

durante brincadeiras de faz de 

conta, encenações, criações 

musicais, festas. 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

(EI03TS03) Reconhecer as 

qualidades do som (intensidade, 

duração, altura e timbre), 

utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e 

sons. 

1 – LINGUAGEM MUSICAL 

Apresentar de forma sistemática um repertório 

musical – obras clássicas, populares, étnicas, 

cantadas ou instrumentais, incluindo canções 

infantis tradicionais, folclóricas e do repertório 

popular. – e objetos sonoros e/ou instrumentos 

musicais pode favorecer a exploração destes pela 

crianças na busca de identificar qualidades como: 

 Duração, altura intensidade e timbre 

 Ampliar seu repertório e referências 

sonoras, seus modos de escutar 

 Produzir músicas e desenvolver suas 

preferências 

2 – LINGUAGENS VISUAIS 

Desenvolver atividades com: 

 Desenhos, pinturas, esculturas, 

modelagens, colagens, gravuras, 

fotografias, visitas em locais de produção e 

divulgação da arte visual; 

 Datas comemorativas: Carnaval, Páscoa, 

Dia do Índio, Dia das mães, Festa Junina, 

Dia dos pais, 07 de setembro, Dia das 

crianças, Dia da Árvore, Natal etc. 

 Escutar músicas 

 Explorar diferentes sons, 

ritmos, formas, cores, 

texturas, objetos e 

materiais, construindo 

cenários para brincadeiras 

de faz de conta, 

encenações ou para 

festas tradicionais. 

 Interpretação de músicas 

e produção de gestos. 

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 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 

suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e 

canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar- 

se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras 

conhecidas. 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar 

coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 

definindo os contextos, os personagens, a estrutura da 

história. 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para a produção de 

reconto escrito, tendo o professor como escriba. 

(EI03EF06) Produzir as próprias histórias orais e escritas 

(escrita espontânea), em situações com função social 

significativa. 

EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros 

conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua 

própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses 

textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 

ilustrações etc.). 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem 

escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio 

de escrita espontânea. 

1 – LINGUAGEM ORAL 

• Exposição oral de ideias com clareza e 

sequência lógica; 

• Compreender e transmitir avisos, recados e 

mensagens. 

• Interpretação de imagens, símbolos e sinais; 

• Desenho como forma de representação; 

• Narrar, descrever, explicar, relatar, ouvir e 

argumentar com outras crianças. 

2 – LEITURA 

• Práticas de leitura incidental (rótulos, 

propagandas, objetos e símbolos) 

• Reconhecer o seu nome e o nome dos 

colegas; 

• Jogos verbais: modalidades de linguagem: 

trava-línguas, adivinhas, parlendas, 

quadrinhas, poemas e canções 

3 – LINGUAGEM ESCRITA 

• Escrever o seu nome e o nome da escola; 

• Práticas de escritas individuais e coletivas; 

• Estudo do Alfabeto: identificar visual e 

auditivamente as letras do alfabeto, cobrir e 

copiar as letras maiúsculas e minúsculas (de 

imprensa e cursiva); 

• Encontros Vocálicos: identificar, ler e 

escrever, palavras formadas apenas por 

encontros vocálicos; 

• Famílias Silábicas: Conhecer as famílias 

silábicas, de forma natural e espontânea; 

• Ouvir, compreender, 

contar, recontar e criar 

narrativas. 

• Roda de conversa 

• Poema 

• Hora do conto 

• Parlenda, adivinha, 

trava-língua, ditado 

popular, quadrinha, 

brincadeira de roda 

• Repetição de 

estruturas simples 

(nomes próprios, 

colegas e família); 

• Leitura de imagens; 

• Relatos de fatos 

vivenciados; 

• Desenhos e grafismo; 

• Folhear livros, revistas 

procurando orientar-se 

por temas e ilustrações 

e tentando identificar 

letras ou palavras 

conhecidas. 

• Formar pequenas 

palavras 

• Leitura de textos 

compartilhados; 

• Ditados de palavras; 

• Bingos com pequenas 

palavras. 

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 

(EI03ET01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos, 

observando suas propriedades. 

(EI03ET02) Observar e descrever 

mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo fenômenos 

naturais e artificiais. 

(EI03ET03) Identificar e selecionar 

fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. 

(EI03ET04) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando 

múltiplas linguagens (desenho, 

registro por números ou escrita 

espontânea), em diferentes suportes. 

(EI03ET05) Classificar objetos e 

figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes 

sobre seu nascimento e 

desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. 

(EI03ET07) Relacionar números às 

suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre 

em uma sequência. 

(EI03ET08) Expressar medidas 

(peso, altura etc.), construindo 

gráficos básicos. 

1 – EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO ESPAÇO 

• Noções espaciais: estática (longe, perto, em cima, 

embaixo, dentro, fora) e dinâmica (para frente, para trás, 

para o lado, para cima, para 

baixo, na mesma direção, para a direita, para a esquerda). 

• 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 

• Noções de tempo físico (dia e noite, estações do ano, 

ritmos biológicos); 

• Noções de tempo cronológico (ontem, hoje, amanhã; 

semana, mês e ano); 

3 - EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO À MEDIDA E 

QUANTIDADES 

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

• comparar a quantidade de grupos de objetos. 

• Ideia de unidade, número 0 (zero), unidade e dezena, ideia 

de ordinal, números de 0 até 50, quantidades. 

• Operação com Números: adição e subtração: total até 10. 

4 -EXPERIÊNCIAS QUANTO ÀS RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

• Pesquisar modos de viver de pessoas de um tempo 

passado ou de outra; 

• Exploração do ambiente local como: escola, comunidade, 

natureza e meio de vida dos familiares. 

• Experiências com 

dinheiro em brincadeiras 

ou em situações  de 

interesses das crianças; 

Espaço e forma: 

• Jogos de esconder ou de 

pega, nos quais um dos 

participantes deve contar, 

enquanto espera os 

outros se posicionarem; 

• Brincadeira e cantigas 

incluem diferentes formas 

de contagem 

• Oficinas de desenho, 

pintura, modelagem e 

música; 

• Promover atividades 

diversificadas 

e significativas  que 

promovam a observação 

da paisagem local por 

meio  de passeios ou 

atividades com fotografias, 

imagens ou relatos de 

moradores locais. 

• Promover momentos de 

socialização com as 

famílias pelo menos duas 

vezes por semana. 

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 

 

4 ANOS  
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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 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://novosalunos.com.br/escola-em-periodo-integral-diferenca-entre-assistencialismo-e-escolarizacao/
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: 
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 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: 
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: 
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: 
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: 
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. 
 
Calendário: O caledário 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 oturas. 
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 
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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


20  

 

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. 
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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 amarelinha 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 1 

 
AULAS DE 1 a 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1ª AULA 
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AULA 1 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 1 

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 - Combinados  

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 1 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 

 

SUGESTÃO PARA ACOLHIDA/ROTINA 

 

Professor, abaixo sugerimos uma forma de você organizar a acolhida. Ao longo do ano, você pode utilizar músicas e 
brincadeiras diversas que estão disponibilizadas nesse caderno e nos links de acessos informados. 
A proposta para a primeira semana de aula, no período de adaptação, é promover atividades coletivas e lúdicas, com 
cantos, jogos e brincadeiras. 

 
1º Momento: Recepção 
O primeiro contato da criança com a escola é a recepção. Nesse período de entrada, os educadores devem estar 
disponíveis para receber os alunos e ouvir o que eles têm a dizer. Nesse momento, os pequenos devem ser 
instruídos a colocar seus pertences no local apropriado e aguardar o início dos trabalhos. Dando início às atividades 
do dia, seguem-se momentos de histórias, músicas, relaxamento e brincadeiras. 
 
Sugestão de música Bom Dia (Boa Tarde) 
 
Bom dia (Boa tarde), coleguinha como vai? 
Bom dia (Boa tarde), coleguinha como vai? 
Faremos o possível para sermos bons amigos  
Bom dia (Boa tarde), coleguinha como vai? 
 
2º momento: Na Rodinha: 
Faça uma roda de conversa, deixando-as livres para contar o que aconteceu em casa ou para comentar um assunto 
específico. Promova a interação entre as crianças, chamando a conversa aquele aluno mais tímido e ressaltando a 
importância de, após se expressar, escutar atentamente o que o outro tem a dizer. Essa é uma ótima oportunidade 
para ensinar a ouvir e a respeitar quando o coleguinha estiver narrando algum fato ou tirando alguma dúvida. 
Conversar com as crianças sobre a sala de aula, o grupo, o que esperar para o ano letivo, os combinados de boa 
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convivência que vamos traçar, tudo o que vamos aprender juntos, o cuidado que vamos ter com os coleguinhas e as 
pessoas que trabalham na escola. 
 
Na Rodinha: Entrega dos crachás 
Sentados em roda, com os crachás ao centro, começar a cantar:  
 
A CANOA VIROU  
 
A canoa virou, 
Quem deixou ela virar? 
Foi por causa (nome da criança) 
Que não soube remar. 
 
Se eu fosse um peixinho 
E soubesse nadar 
Eu tirava (nome da criança) 
Lá do fundo do mar 

 

Professor: Assim que falar o nome da criança, ela deverá pegar o seu crachá; caso ela confunda o seu crachá com 
o do coleguinha, você poderá intervir neste momento. Cante a música, até que todas as crianças estejam com o 
crachá. Você  também deverá usá-lo. 

 
3º Momento: Chamada Interativa 

Sugira ao grupo que observe a sala e verifique quem está presente e quem faltou. 
 Quantos alunos vieram hoje? 
 Vamos contar? Contar colocando a cabeça na mão de cada um (um, dois, três...) 
 Vieram mais meninos ou meninas? 
 Quantas meninas?  
 Quantos meninos? 

 

Neste momento, poderá sugerir que façam uma fila de meninos e uma de meninas de mãos dadas. Quem ficar sem 
o par é a maioria (tem um a mais, dois a mais e assim sucessivamente). 

 
4º Momento: Calendário:  

 
Com o calendário é possível fa zer muitas perguntas: que dia é hoje? Em 
que mês estamos? Que dia foi ontem? Que dia será amanhã? Entre muitas 
outras. 
Afixe 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.  
 
 
Fonte: https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=1047 
 
 
 

Sugestão de Música 
 
Quem quiser aprender eu vou ensinar 
Os dias da semana pra ninguém se atrapalhar (BIS) 
Começa no domingo depois vem segunda feira  
Terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. 
Agora você já sabe são sete dias que a semana tem  
HOJE É SEGUNDA-FEIRA! 

 
5º Momento: Ajudante do dia: Escolher na sala. 
 
Ao começar o ano letivo a professora poderá fazer uma roda de conversa e 
explicar a necessidade de ter um ajudante na sala, e que cada dia será 
uma criança diferente, esta poderá ser estabelecida pela ordem alfabética 
dos nomes dos alunos, explicar também as funções do Ajudante do Dia. 
É interessante a escolha do ajudante, para a criança desenvolver a 
linguagem oral e autonomia. Buscar objetos, dar recados, entre outras 
eventualidades. 
  

https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=1047
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6º Momento: Conversar sobre o tempo 
 
Despertar o interesse das crianças para descobrir como está o tempo. Tendo por objetivos: desenvolver a percepção 
visual, aprender assuntos referentes ao clima e perceber as roupas adequadas para cada temperatura. 
Esse momento permite que as crianças aprendam que os dias nem sempre são iguais quanto a seus aspectos 
naturais. Isso contribuirá para que reconheçam variações no seu cotidiano relacionadas a essas mudanças. 
Levar as crianças para fora da sala ou olhar pela janela e perguntar: 
 
 Como está o tempo hoje? 
 Está com sol? Com chuva? É O que nós vestimos quando está calor? 
 E quando está frio? 
 O céu está azul ou tem nuvens? 
 
Cantar a música do tempo 
 
Como está o tempo? 
Vou correndo ver 
Se é sol ou vai chover? 
Se o céu está limpinho 
Bem limpirnho!!! 
Então o tempo nos diz 
Hoje é dia de solzinho. 
 
Se o céu está com nuvem  
Bem com nuvem 
Então o tempo nos diz 
Hoje é dia de chuvinha. 

 

Após as dinâmicas desenvolver as atividades propostas para o dia.  
É importante que se leia diariamente para a criança. É interessante trazer livros variados, de diferentes gêneros 
textuais (contos, parlendas, adivinhas, poemas, fábulas etc) e também, de diferentes portadores (gibis, jornais, 
livros). 
Você pode acessar o site do MEC – Conta pra mim, que existe um vasto material para leitura e utilizar no seu dia-
a-dia em sala de aula. 
Acesse: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 

 
ATIVIDADE 1 – COMBINADOS 

 

Professor, Essa atividade tem como objetivo trabalhar a construção de combinados coletivos juntamente com as 
crianças, visando contribuir para a formação do desenvolvimento afetivo emocional na sua relação com outras 
crianças, com os professores e com outros profissionais da escola. 
 No decorrer do ano relembrar os combinados, sempre que necessário. 

 
1º Momento:  
Traga para a roda o livro ―A gente pode... A gente 
não pode...”, da autora Ana Raquel, publicado pela 
editora DCL, no ano de 2003, este livro traz os 
depoimentos de diversas crianças sobre o que elas 
achavam que podiam ou não podiam fazer. Explore 
a capa do livro, de um lado ela é da cor verde e está 
escrita "a gente pode" e do outro lado ela é da cor 
vermelha e está escrita "a gente não pode".  
 
2º Momento 
Na roda de conversa, fale com as crianças, sobre o 
que podemos e o que não podemos fazer na escola. 
Traga algumas situações problema para serem 
discutidas com a finalidade de encontrar soluções 
para elas. Esse deve ser um momento onde o 
professor precisa ouvir todos os alunos e anotar em um caderno tudo o que elas forem dizendo, pois no segundo 
momento, essas informações irão servir para montar o painel de combinados. 
Após o debate com as crianças sobre o que se pode e o que não se pode fazer, pesquise imagens para que as 
crianças possam colorir que retratem as situações elencadas por elas. Confeccione dois cartazes; um verde e um 
vermelho. O verde representa o que podemos fazer e o vermelho o que não podemos fazer na escola. Arrume as 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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figuras no meio da roda e peça que cada criança pegue uma imagem e explique o que a figura representa. 
Questione em qual painel essa figura deve ficar e explique o porquê de ela ficar em determinado painel. 
 
Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/CONVERSANDO COM O TEXTO 
A CIGARRA E A FORMIGA - FOLHA 1 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação  
 
1º Momento: Na roda de conversa, reúna as crianças e faça a leitura com inferência da história da Cigarra e da 
Formiga. Durante a leitura do texto, interrompa a história em pontos pré-escolhidos e, a partir deles, elabore 
perguntas para que os alunos levantemhipóteses sobre o que ainda vai acontecer, mantendo o suspense e 
desafiando-os, visando ao desenvolvimento de habilidades, como a criatividade e a lógica ao expressar ideias. 
Compete ressaltar que este momento e oportuno para deixá-los usar a imaginação durante os questionamentos 
feitos, por exemplo. 
 
Como a cigarra vivia? 
Quem trabalhava muito? 
Como a cigarra ficou no inverno? 
Todos trabalhavam? 

A CIGARRA E A FORMIGA 
 
Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, 
sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que 
carregava uma folha pesada, perguntou: 
— Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para gente 
aproveitar! O verão é para gente se divertir! 
— Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É 
preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. 
Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por 
todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. 
Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra 
pesada folha. 
A cigarra então aconselhou: 
— Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir. Vamos, 
formiguinha, vamos cantar! Vamos dançar! 
A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também 
como sua amiga. Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e 
ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. 
A rainha das formigas falou então para a cigarra: 
— Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra! Vai passar fome e frio. 
A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou: 
— Hum!! O inverno ainda está longe, querida! Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, 
sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. 
Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. 
Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. 
Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. 
Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: 
— No mundo das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever: toque e cante para nós. 
Para cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. 
 

Livro por Esopo com adaptações. 



38  

 

2º Momento: 

Forme duplas e disponibilize a folha 1 do caderno do aluno e aprensente a 
proposta da atividade. Nesse momento, faça a leitura do texto sem interrupões 

para que se estabeleça uma compreensão melhor da história. Em seguida, leia 
uma pergunta de cada vez, de forma pausada. Faça questionamentos com a 
intenção de perceber se os alunos entenderam qual é a hipótese. Não tenha 
pressa de passar para a próxima pergunta. Espere que todos concluam, 
enquanto isso, circule entre as duplas e faça as mediações necessárias. 
Por se tratar de uma tarefa de escrita espontânea, as crianças poderão ou não 
escrever com base em seus conhecimentos indiduais. Nesse sentido, 
facilmente se utilizarão do desenho para expressar suas idéias. Procure motivá-
los a encarar o desafio da escrita, utilizando letras do próprio nome, outros caracteres ou, ainda, desenhos, de 
acordo com o nível de conhecimento sobre a escrita que demonstram ter.  
 

FOLHA 1 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM /CONVERSANDO COM O TEXTO 
A CIGARRA E A FORMIGA 

 
COM A AJUDA DO SEU COLEGA, RESPONDA:  
 

O QUE ACONTECEU COM A CIGARRA NO 
INVERNO? 

 DESENHE AS FORMIGAS CARREGANDO AS 
FOLHAS 

 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Resposta Pessoal. 
 

 
 
NOME:___________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 2 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 2 

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 2 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 3 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 -  
FOLHA 2 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação/O Eu, o outro e o nós 
 

Professor(a), para essa atividade é preciso a participação da família. Solicite previamente informações para descobrir 
quem escolheu o nome da criança, qual a origem do nome dela e o seu significado, para que elas possam apresentar 
aos seus colegas em sala. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, faça uma apresentação das fichas do nome. Proporcione um momento divertido, 
para despertar o interesse das crianças. Para isso, prepare uma ―sacola surpresa, que consiste em colocar as fichas 
dentro de um saco/sacola e permita que as crianças toquem, para tentarem descobrir o que é. Em seguida, tire as 
fichas, uma a uma, mostrando a letra inicial de cada nome e indicando quem é o dono da determinada ficha. Na sala, 
deve ter a ficha padronizada com nome das crianças: Todas do mesmo tamanho, da mesma cor, com a mesma letra 
de imprensa maiúscula. Toda a sala de aula deve ter as fichas com os nomes das crianças, em um lugar de fácil 
acesso para que as crianças possam consultá-las quando necessário. 
 
2º Momento: Apresente as fichas dos nomes das crianças para que elas possam realizar a atividade, faça novas 
fichas (para serem coladas). Disponibilize as fichas dos nomes no chão da roda e peça que cada criança identifique a 
sua. Se por acaso, ainda não conseguirem, dê dicas como: A ficha de Luiza, tem 5 letras, começa com a mesma letra 
de Laura, termina com a letra A, etc. Peça que uns ajudem aos outros. 
 
3º Momento:  Disponibilize a folha 2 do caderno do aluno e apresente a atividade proposta. Peça que colem a 
ficha no local indicado, e em seguida copiem o nome. Ao final, permita que todos apresentem sua atividade e falem 
sobre as descobertas sobre quem escolheu o nome da dela, sua origem e o seu significado.  
 

FOLHA 2 

ATIVIDADE 1/ROTINA – MEU NOME 
FOLHA 2 DO CADERNO DO ALUNO 

 
VOCÊ FEZ UMA PESQUISA COM SEUS FAMILIARES PARA DESCOBRIR QUEM 
ESCOLHEU SEU NOME, QUAL A ORIGEM DELE E O SEU SIGNIFICADO. CONTE 
AOS SEUS COLEGAS TODAS AS DESCOBERTAS QUE VOCÊ FEZ. 
 
COLE A FICHA  QUE VOCÊ CONFECCIONOU JUNTO COM O SEU PROFESSOR NO 
ESPAÇO ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, COPIE O SEU NOME NO ESPAÇO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM/CONVERSANDO COM TEXTO 
A CIGARRA E A FORMIGA/FOLHA 3 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, continue a sequencia didádita da fábula da Cigarra e da Formiga, disponibilize a folha 3 do 
caderno do aluno e apresente a proposta da atividade.  
Por se tratar de uma tarefa de escrita espontânea, as crianças poderão ou não escrever com base em seus 
conhecimentos indiduais. Nesse sentido, facilmente se utilizarão do desenho para expressar suas idéias. Procure 
motivá-los a encarar o desafio da escrita, utilizando letras do próprio nome, outros caracteres ou, ainda, desenhos, de 
acordo com o nível de conhecimento sobre a escrita que demonstram ter.  
 
2º Momento: 
Ao final, proponha que todas as duplas apresentem suas respostas e apresentações, promovendo o debate das 
ideias. 
 

FOLHA 3 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM/CONVERSANDO COM TEXTO 
A CIGARRA E A FORMIGA 

 
DESENHE QUEM: 
 

CANTAVA TRABALHAVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
NOME:___________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 3 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 3 

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 4 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 5 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 

  



43  

 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA 4 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão construir um crachá com o nome delas. Nesse 
sentido, prepare previamente um pedaço de papel sulfite de aproximadamente 15cm x 10cm e distribua para cada 
criança. Escreva com caneta hidrocor preta grossa o nome de cada aluno em caixa alta, deixando um campo grande 
ao lado, para a criança fazer um desenho ao lado do seu nome. Mostre a ideia de que as pessoas são diferentes e 
cada pessoa tem seu próprio nome. Distribua os crachás e peça às crianças que prestem atenção como o seu nome 
é escrito; em seguida, leia em voz alta o nome de cada uma. Logo após, distribua giz de cera para que elas 
desenhem no espaço branco ao lado do nome. Plastifique o crachá com papel adesivo transparente, para ter mais 
durabilidade. Depois de plastificar, ajude cada criança a fazer um furo com o furador na parte superior do papel. Logo 
após, ajude-as a passar pelo furo um barbate ou pedaço de lã para criar um crachá de pendurar no pescoço para 
usar durante o início do ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/9059/leitura-e-escrita-na-pre-escola 
 

2º momento:  
Disponibilize a folha 4 do caderno do aluno e convide as crianças para brincarem de bingo com o objetivo de 
notarem com maior atenção as letras que compõem seu nome. Em eguida, passe nas mesas escrevendo com 
caneta hidrocor preta em caixa-alta o nome de cada criança na folha do caderno. Conforme for escrevendo, conte 
oralmente o movimento que faz ao desenhar cada letra e, ao final, nomei-a. O seguinte passo é escrever em folhas 
de papel sulfite as letras do alfabeto em caixa alta, uma de cada vez, uando caneta hidrocor preta. Escreva as letras 
na frente das crianças para que elas vejam o movimento da escrita de cada uma delas. Quando acabar de escrever 
cada letra, nomeie-a.  
Explique como será o bingo. Conte que você vai falar o nome de uma letra do alfabeto e mostrar a letra escrita na 
folha do papel para que a criança verifique se a encontra em seu nome escrito na atividade. Quando a criança 
encontrar a letra falada, deverá pintar com giz de cera e se por acaso a letra apareça mais de uma vez em seu nome, 
deverá marcar também as que marcarem repetidas. Solicite que pintem as letras repetidas com cores diferentes. 
Durante o bingo, quem pintar todas as letras de seu  nome falará Bingo! E terminará a atividade. 
Ao final da brincadeira, fixe o alfabeto em uma parede da sala de fácil visualização para as crianças. O alfabeto 
deverá ficar fixado durante todo o ano letivo. 
Para finalizar, solicite às crianças que realizem a contagem da quantidade de letras do seu nome. Em seguida, 
registre de duas formas diferentes, como por exemplo: risquinhjos, bolinhas, traços etc. 
 

FOLHA 4 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
DO CADERNO DO ALUNO 

 
VOCÊ APRENDEU QUE CADA PESSOA TEM SEU PRÓPRIO NOME E É ELE QUE NOS DIFERENCIA 
DAS OUTRAS PESSOAS. SEU PROFESSOR ESCREVERÁ SEU NOME NA ATIVIDADE PARA QUE 
VOCÊ POSSA BRINCAR COM SUA TURMA DE BINGO DOS NOMES. QUANDO UMA LETRA QUE FAZ 
PARTE DO SEU NOME FOR SORTEADA, PINTE-A NA FOLHA. 

 
 
 
 
 
 
 
QUANTAS LETRAS SAO NECESSÁRIAS PARA ESCREVER SEU NOME? REGISTRE A RESPOSTA DE DUAS FORMAS 
DIFERENTES.  
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

O nome próprio exprime a diferença e a identidade de cada um. Quando pensamos em uma 
aprendizagem da linguagem escrita que enxerga a criança como protagonista, é natural 
utilizar o que a define em primeira instância. No ambiente escolar, o nome serve para 
marcar os objetos de uso pessoal. Além disso, costuma ser a primeira forma de escrita 
estável dotada de significado para os pequenos. A leitura e a escrita do próprio nome e dos 
colegas é um excelente ponto de partida para refletir sobre o sistema de escrita. 

Escreva neste local, com caneta hidrocor preta em caixa-alta, o nome da criança. Enquanto escreve, 
fale sobre o movimento que faz para desenhar cada letra e nomeie. Exemplo: uma curvinha para 

este lado e outra curvinha para o outro lado para escrever a letra S. 

Resposta pessoal. Resposta pessoal. 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/9059/leitura-e-escrita-na-pre-escola
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ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA  
FOLHA 5 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de ExperiênciasCorpos, gestos e movimentos/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 
1º Momento: 

Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão confeccionar um cartaz para relacionar o nome e a quantidade de 
meninas e meninos da sala. Para iniciar a atividade, espalhe as fichas do nome pela roda e convide cada criança para pegar a sua 
própria ficha. Em seguida, faça duas colunas em papel Kraft ou em uma folha grande: uma coluna para serem inseridas as fichas 
de nomes de meninos e outra para o nome das meninas. Utilize ficha com números para serem inseridas na frente de cada nome.  
Dessa maneira, permite que a cada dia sera realizada a contagem dessas fichas pelas crianças e, a partir disso, elas iniciarão o 
processo de leitura e reconhecimento dos números. 
 
2º Momento: 
Após a atividade realizada em sala, distribua a folha 5 do caderno do aluno e apresente a proposta às crianças. 

Nesse momento, circule entre elas e se alguma criança apresentar dificuldade na execução da tarefa, faça a mediação. 
 
 

FOLHA 5 

ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA 

 
EM SALA DE AULA VOCÊ CONTOU COM SEUS COLEGAS, QUANTOS MENINOS E QUANTAS MENINAS TÊM EM SUA 
TURMA. AGORA, PINTE NOS QUADRINHOS ABAIXO A QUANTIDADE DE MENINAS E MENINOS QUE VOCÊ CONTOU E EM 
SEGUIDA O TOTAL DE CRIANÇAS.  
 

 
 
 
 

QUANTIDADE DE MENINAS 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE DE MENINOS 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

TOTAL DE MENINAS E MENINOS 
 

 
 

         

 

 
 

         

 
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 4 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 4 

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 – Minha identidade  
Folha 6 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 7 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 8 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 
FOLHA 6 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós/Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
 

Professor separe previamente os materiais que as crianças irão utilzar, fotografia, bandejas de isopor, tintas de várias 
cores, pincel ou dedinhos, espelho grande. 

 

1º Momento: Na roda de conversa, disponha as fotografias no círculo e peça para cada criança identificar sua foto, 
após isso, peça que elas observem a sua imagem, reparando suas características físicas: cor do cabelo, tamanho do 
cabelo, se é enrolado ou liso, cor dos olhos, da pele, tipo de nariz etc. Posição das partes do rosto, onde os olhos 
ficam, quantos são. Em seguida, leve-as para frente do espelho e peça às crianças que toquem nas partes do seu 
prórprio corpo para sentirem como são por meio do tato. 
 
2º Momento: Entregue para cada criança uma bandeja de isopor e deixe as-as se 
autodesenharem. Deixe voltarem até o espelho para reforçarem a imagem, quando 
desejarem. Converse sobre as cores, e ajude as crianças a misturarem as cores para 
encontrar as que desejam. (Não há problema se as crianças desenharem com cores 
diferentes ou não parecidas com elas, pois elas ainda estão desenvolvendo sua 
capacidade artística). 
Deixe a criança pintar com pincel e incentive que ela tente reproduzir suas 
características. Depois faça uma exposição dos autorretratos para valorizar a autoestima 
das crianças e seus trabalhos. 
 
3º Momento: Novamente na roda de conversa, disponibilize para as crianças a folha 6 do caderno do aluno e 
solicite que elas escrevam a primeira letra do nome dela com a sua ajuda. Logo após, ajude cada criança a ler os 
nomes dos colegas nos crahás e a escolher um que também apresente a primeira letra do nome dela. Não se 
esqueça de chamar a atenção das crianças para o direcionamento de escrita da palavra, da esquerda para a direita. 
 
 

FOLHA 6 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
QUAL A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME? ESCREVA NO ESPAÇO ABAIXO. 

Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEJA NOS CRACHÁS OS NOMES DOS SEUS COLEGAS. EM ALGUM DELES VOCÊ ENCONTRA ALGUMA 
LETRA DO SEU NOME? ESCOLHA UM NOME EM QUE APARECE A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME E 
TRANSCREVA-A NO QUADRO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

Resposta pessoal. 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 7 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: O eu, o outro, o nós/Traços, sons, cores e formas 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre as facilidades e as dificuldades de se morar e trabalhar na zona 
rural, no sentido que elas possam reconhecer e aprender a gostar do Brazil e a dignificá-lo, mesmo com todas as 
questões que o envolvem. 
Ressalte que mesmo vivendo de forma simples, as pessoas que moram no campo aprendem, divertem-se, casam-
se, têm filhos etc.  
Explique para elas que nem todos os lugares para morar são iguais. Alguns são muito agitados, com as pessoas se 
movimentando de um lado para outro, ao utilizarem carros, ônibus, metrô, bicicletas e até mesmo andando, 
enquando outros lugares apresentam certa tranquilidade. 
A proposta dessa atividade inicial possibilita o levantamento dos conhecimentos anteriores dos alunos sobre o jeito 
de viver no campo. 
Para sensibilizar as crianças em relação ao tema. Uma proposta interessante para isso é desenvolver com elas uma 
atividade de ―caixa surpresa‖, colocando dentro dela alguma coisa que diga a respeito do campo. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha a folha 7 do caderno do aluno e faça a proposta da atividade. Faça a leitura do texto e logo 
após da imagem. Evite fazer perguntas que respondam à situação-problema da atividade, afinal estamos levantando 
conhecimentos prévios.  
Após todos registrarem suas conclusões, seja por meio de imagens ou de outros recursos, elas poderão apresentar o 
que produziram, compartilhando seus conhecimentos sobre o tema.  
É importante lembrar que nessa faixa de idade é comum que algumas crianças não queiram se expressar. Porém, o 
papel do professor é motivá-las para que mantenham uma conversação sobre o que realizara, pois esse é o 
momento oportuno para que se investigue como foi o processo de criação até chegarem à conclusão. Para isso, o 
professor fará ingerências de forma a conferir respostas, a criar novos conflitos e, assim fazer como que a 
aprendizagem prossiga.  
 

FOLHA 7 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
 

VOCÊ APRENDEU QUE EXISTEM LUGARES DIFERENTES 
PARA SE MORAR E TRABALHAR. 
OBSERVE A IMAGEM AO LADO E RESPONDA: ONDE VOCÊ 
ACHA QUE É ESSE LUGAR? E ESSAS PESSOAS? COMO 
ELAS VIVEM? REGISTRE SUAS IDÉIAS ABAIXO. 
 
Resposta Pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 3/ARTE  
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 8 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas/Corpos, gestos e movimentos 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, inicie a aula falando com as crianças que elas vão se movimentar conforme seus comandos: 
tentando olhar por uma janela alta, procurando um lápis que caiu no chão, colhendo laranjas, morangos, tirando a 
roupa do varal, colocando a blusa, tirando a blusa, calçando sapatos etc. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 8 do caderno do aluno e faça a leitura do enunciado para então fazer a leitura das imagens 
que são parecidas, por meio de questionamentos. Tais como: Que lugares são esses? Quem são esas pessoas? O 
que estão fazendo? O que elas estao fazendo? Que cores o artista usou para colorir o céu, as árvores? As casas 
estão longe ou perto de onde estão as pessoas? Entre outras. 
Após a exploração das duas imagens, proponha outra situação didática, em que as crianças vão se movimentar 
como se estivessem colhendo café que está na base da árvore, e no meio delas, espalhando café para secar, 
ensacando, entre outras probabilidades. 
Finalize a atividade elogiando a participação de todas as crianças. 
 

FOLHA 8 

ATIVIDADE 2/ARTE  
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
MUITOS ARTISTAS ESCOLHEM REPRESENTAR DIFERENTES PAISAGENS REFERENTES À VIDA NO CAMPO. 
ROBSON BARROS É UM DELES. OBSERVE-AS AGOR, E DESTAQUE NO QUE ELAS PARECEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto Barros, A Ilha das Bananeiras     Robson Barros, Colheita do Café  
 

 
CONVERSE COM SEUS COLEGAS, COMPARE AS DUAS PINTURAS E DEPOIS RESPONDA: O QUE ELAS TEM 
DE PARECIDO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 5 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 5 

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 9 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 10 e 11 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 
FOLHA 9 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, distribua para cada criança uma foto dela, após, convide-as a se apresentarem 
para a turma informando: seu nome, sua idade, e algumas características físicas. Se for preciso, ajude-a a lembrar de 
o que precisa contar sobre si enquanto se apresenta. Quando todas se apresentarem, faça a sua apresentação para 
a turma. Ao término, solicite à criança que coloque a sua foto no centro da roda. 
Conclua esta etapa da atividade destacando que cada pessoa é única, tem suas próprias características e que o jeito 
de cada precisa ser respeitado e que para vivermos em harmonia precisamos respeitar as pessoas. Lembre, que ao 
longo do ano todos do grupo se conhecerão melhor. 
 
2º Momento: Distribua para cada criança um envelope contendo as letras do alfabeto. Com o seu auxílio, peça que 
elas organizem todas as letras sobre a mesa seguindo a sequência do alfabeto exposta na parede. 
Solicite a ajuda das crianças para nomear as letras do alfabeto móvel. Peça às crianças que coloquem os crachás 
sobre a mesa a fim de que possam visualizar a grafia de seus nomes. Convide cada criança para compor sobre a 
mesa o seu nome com o alfabeto móvel a partir da observação do seu crachá, guardando as letras que sobrarem no 
envelope. Motive-as a comparar o próprio nome com os dos colegas a fim de descobrirem quem possui nomes que 
iniciam com a mesma letra, quem possui nomes parecidos, quem tem mais ou menos letras no nome, e assim por 
diante. 
 
3º Momento: Prepare previamente numa folha de papel Kraft, uma tabela grande, contendo linhas e colunas. Fixe 
essa tabela na parede da sala. Juntamente com as crianças, escreva as letras do alfabeto na primeira linha da 
tabela. Leia com as crianças as letras do alfabeto, mostrando que cada letra possui uma coluna na tabela. Após, 
convide cada uma para colar com fita crepe seu crachá na coluna da tabela correspondente a primeira letra do seu 
nome. Ao final peça às crianças que contem quantos nomes iniciam com cada letra do alfabeto e registre na última 
linha da tabela a quantidade de nomes por meio de números. 
 

A B C D E F G H I J 

ALINE          

AUGUSTO          

2          

 
4º Momento: 
Disponibilize a folha 9 do caderno do aluno e solicite que as crianças colem dentro da moldura a fotografia que 
usou para se apresentar à turma. Logo após, peça-lhes que observem a foto e pintem o quadro, abaixo da moldura, 
com um lápis de cor que elas consideram mais parecida com a cor dos seus cabelos. 

 
FOLHA 9 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
CADA PESSOA É ÚNICA! COLE SUA FOTOGRAFIA DENTRO DA MOLDURA PARA MOSTRAR COMO VOCÊ É. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
ESCOLHA UM LÁPIS COM A COR QUE VOCÊ CONSIDERA MAIS PARECIDA COM A COR DOS SEUS CABELOS. EM 
SEGUIDA, PINTE O QUADRO ABAIXO COM A COR QUE VOCÊ ESCOLHEU. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

 
Resposta pessoal. 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, inicie os trabalhos questionando as crianças se elas sabem alguma coisa sobre o campo e se 
sabem alguma coisa sobre quem vive lá (Na primeira aula de Natureza e Cultura, esse assunto foi abordado, é 
provável que que elas tenham condições de responder a pergunta.) Permita que elas falem livremente e em seguida 
coloque um trecho de uma música e proponha que cantem e dancem, se souberem. 
Preste atenção no decorrer da atividade, como se expressam corporalmente e se seguem o ritmo dos sons emitidos 
pelo cantor ou músicos. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 10 do caderno do aluno e leia o que a proposta da atividade, de maneira que as crianças 
compreendam as ideias contidas nele. Coloque a música Vida no Campo pelo menos duas vezes para elas ouvirem, 
movimentando-se com liberdade, incentivando-as a acompanhá-lo. 
Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=qcsOKe0mCjU 

VIDA NO CAMPO 
Pena Branca e Xavantinho 

 
O GALO CANTOU, É DE MANHÃ 
A BARRA DO DIA DOURADA VEM SURGINDO 
CLAREOU, A PASSARADA ACORDA FAZENDO 
FESTA 
E A NATUREZA SORRINDO 
 
A VIDA NO CAMPO É FRUTA MADURA 
AMIZADE É COISA PURA, É MEL NO CORAÇÃO 
GADO NO CURRAL, CUSCUZ COM LEITE 
CAFÉ COM QUEIJO, EU GOSTO DE UM 
REQUEIJÃO 
VOU LHE FALAR 

NÃO TROCO ESSA VIDA POR NADA DESSE 
MUNDO 
 
NÃO SAIO DESSE LUGAR 
QUANDO É MEIO-DIA 
A CIGARRA ENCHE O MUNDO DE SOM NA MAIOR 
ALEGRIA 
 
ANOITECEU 
A PROSA DO COMPADRE: O BEZERRO 
FOI A ONÇA QUEM COMEU 

 
 

FOLHA 10 

ATIVIDADE 2/MÚSICA  
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
A MÚSICA TEM A CAPACIDADE DE REUNIR E CONTAGIAR PESSOAS. PROVOCA 
SENTIMENTOS. DESPERTA PENSAMENTOS E REAÇÕES DIFERENTES ÀS PESSOAS DE 
IDADES DISTINTAS. 
NÃO É DIFERENTE PARA AQUELES QUE VIVEM E TRABALHAM NO CAMPO, PORQUE AO 
ESCUTAREM UMA MÚSICA QUE DETALHA UM POUCO DO SEU DIA-A-DIA, DANÇAM E 
CANTAM PARA REPRESENTÁ-LA 

 
 
 
 
VOCÊ OUVIU E CANTOU A MÚSICA – VIDA NO CAMPO – CANTADA POR PENA BRANCA E XAVANTINHO. 
RESPONDA ENTÃO: ELES TÊM O MESMO TIMBRE DE VOZ, ISTO É, AGUDO OU GRAVE? REPRESENTE SUAS 
IDÉIAS ABAIXO. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qcsOKe0mCjU
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 2 

 
AULAS DE 6 a 10 
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AULA 6 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 6 

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 – Rotina 
Folha 11 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 12 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 

 
  



54  

 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  
 
1º Momento: Na grande roda, pergunte para as crianças a idade que cada uma tem e deixe que elas respondam 
individualmente, após, distribua a folha 11 do cadeno do aluno e peça que elas representem a sua idade por meio 
de desenho, pintura ou colagem. Logo em seguida, retorne a contagem oral de cada uma de acordo com a 
representação feita por ela. Provoque-as a fazer o registro da quantidade da forma que preferirem. Pergunte se todas 
tem a mesma idade e explore ao máximo as diferenças, tais como: Quem tem 3 anos? Quem tem 4 anos?   
Se você possuir na sua sala cartaz de aniversário, possibilite que as crianças colem ou escrevam o nome delas no 
cartaz, de acordo com o mês de aniversário delas. 
 

FOLHA 11 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
IDADE 

 
REPRESENTE COM PINTURA, DESENHO OU COLAGEM AS VELAS DO BOLO PARA QUE TODOS SAIBAM 
QUANTOS ANOS VOCÊ TEM. DEPOIS O DECORE COMO QUISER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGORA, ESCREVA DO SEU MODO, QUANTOS ANOS VOCÊ TEM. 
 

 
 
 

EU TENHO 
 
 
 
 
 

 
 

ANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM 
A CIGARRA E A FORMIGA - FOLHA 12 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a fábula da Cigarra e da Formiga, instigando os alunos por meio de perguntas, a 
falarem do que se lembram da história e as atividades realizadas anteriormente. Leia o texto novamente e distribua a 
folha 12 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
 
2º Momento: 
Esta atividade, temos uma questão de interpretação. Os alunos deverão opinar acerca das características da 
personagem em questão. Em seguida, organize as crianças em duplas. O registro deve ser proposto por meio de 
desenhos ou da escrita espontânea. 
 

FOLHA 12 

ATIVIDADE 1 –LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
A CIGARRA E A FORMIGA -  

 
DURANTE O VERÃO, A CIGARRA CONTINUOU SE DIVERTINDO E PASSEANDO POR TODO O 
BOSQUE. QUANDO TINHA FOME, ERA SÓ PEGAR UMA FOLHA E COMER. UM BELO DIA, 
PASSOU DE NOVO PERTO DA FORMIGUINHA CARREGANDO OUTRA PESADA FOLHA. 
A CIGARRA ENTÃO ACONSELHOU: 
— DEIXA ESSE TRABALHO PARA AS OUTRAS! VAMOS NOS DIVERTIR. VAMOS, FORMIGUINHA, 
VAMOS CANTAR! VAMOS DANÇAR! 
A FORMIGUINHA GOSTOU DA SUGESTÃO. ELA RESOLVEU VER A VIDA QUE A CIGARRA 
LEVAVA E FICOU ENCANTADA. RESOLVEU VIVER TAMBÉM COMO SUA AMIGA. MAS, NO DIA 
SEGUINTE, APARECEU A RAINHA DO FORMIGUEIRO E, AO VÊ-LA SE DIVERTINDO, OLHOU 
FEIO PARA ELA E ORDENOU QUE VOLTASSE AO TRABALHO. TINHA TERMINADO A VIDINHA 
BOA. 
A RAINHA DAS FORMIGAS FALOU ENTÃO PARA A CIGARRA: 
— SE NÃO MUDAR DE VIDA, NO INVERNO VOCÊ HÁ DE SE ARREPENDER, CIGARRA! VAI 
PASSAR FOME E FRIO. 
 
COMO ERA A FORMIGUINHA QUE DEIXOU DE LADO O TRABALHO PARA BRINCAR COM A CIGARRA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 7 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 7 

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 13 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 14 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 
FOLHA 13 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 

 
1º Momento: Na roda de conversa, disponibilize a folha 13 do caderno do aluno 
e proponha a atividade. Convide que elas registrem como souberem, na folha uma 
das outras, o nome das crianças que tenham a mesma idade. Em seguida, peça 
que cada criança contorne todos os nomes escritos em cores diferentes. Logo 
após, retome a noção de quantidade solicitando para que elas escrevam como 
souberem a quantidade de nomes escritos. 
 

 
 

FOLHA 13 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
DESCUBRA QUAL COLEGUINHA TEM A MESMA IDADE QUE A SUA. EM SEGUIDA, PEÇA QUE ALGUNS DELES 
ESCREVAM O NOME DELES NO ESPAÇO ABAIXO. 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
USE UMA COR DIFERENTE PARA CONTORNAR O NOME DE CADA COLEGA. QUANTOS NOMES VOCÊ CIRCULOU? 
REPRESENTE ESSA QUANTIDADE COMO PREFERIR. 
Resposta pessoal. 

 
 
  
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____  
 
 
 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM 
A CIGARRA E A FORMIGA - FOLHA 14 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome o texto da Cigarra e da Formiga e siga os mesmos procedimentos de 
leitura utilizados anteriormente. Apresente a proposta da atividade que é de compreensão do texto, ou seja, a partir 
da leitura os alunos deverão responder à propostan referente ao contexto que as personagens estão vivenciando.  
 

2º Momento: Disponibilize a folha 14 do caderno do aluno, leia a pergunta e acompanhe a discussão, intervindo 
sempre que necessário para que eles estabeleçam relações entre o texto e a proposta. 
 

FOLHA 14 

ATIVIDADE 1 –LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
A CIGARRA E A FORMIGA 

 
CERTO DIA O INVERNO CHEGOU, E A CIGARRA COMEÇOU A TIRITAR DE FRIO. SENTIA SEU CORPO GELADO E 
NÃO TINHA O QUE COMER. DESESPERADA, FOI BATER NA CASA DA FORMIGA. ABRINDO A PORTA, A FORMIGA 
VIU NA SUA FRENTE A CIGARRA QUASE MORTA DE FRIO. 
PUXOU-A PARA DENTRO, AGASALHOU-A E DEU-LHE UMA SOPA BEM QUENTE E DELICIOSA. 
NAQUELA HORA, APARECEU A RAINHA DAS FORMIGAS QUE DISSE À CIGARRA: 
— NO MUNDO DAS FORMIGAS, TODOS TRABALHAM E SE VOCÊ QUISER FICAR CONOSCO, CUMPRA O SEU 
DEVER: TOQUE E CANTE PARA NÓS. PARA CIGARRA E PARA AS FORMIGAS, AQUELE FOI O INVERNO MAIS FELIZ 
DAS SUAS VIDAS. 
 
COMO A CIGARRA FICOU QUANDO O INVERNO CHEGOU? REGISTRE ABAIXO A SUA RESPOSTA. 
 

Resposta Pessoal. 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 8 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 8 

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 15 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 16 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 15 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, promova a conversa e instigue-as a falar sobre seus gostos e preferências, com 
relação as histórias, músicas, brincadeiras, comidas etc. Desta forma as crianças perceberão que, além das 
particularidades de cada um e do nome, existem outras características que formam a identidade de cada um. No 
decorrer da conversa, indague as crianças sobre o motivo de as pessoas gostarem de coisas diferentes. Demonstre, 
a partir das falas trazidas pela turma, que cada um tem seus gostos e interesses porque cada indivíduo é diferente 
um do outro e devemos respeitar as escolhas das pessoas. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 15 do caderno do aluno e peça às crianças que registre sua brincadeira 
preferida relatada na roda de conversa. Ao finalizarem o desenho, faça uma exposição para que todas as crianças 
possam apreciar os registros da turma, constatando que cada um tem sua maneira de desenhar. Em seguida, 
escreva o nome da brincadeira preferida de cada criança em caixa-alta no lugar indicado na atividade exposta. 

 
FOLHA 15 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
VOCÊ APRENDEU QUE CADA PESSOA TEM SEU PRÓPRIO NOME E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
DIFERENTES, ELAS TAMBÉM TÊM GOSTOS E PREFERÊNCIAS DISTINTAS.  

AGORA, REGISTRE ABAIXO, SUA BRINCADEIRA PREFERIDA, DA MANEIRA QUE PREFERIR. COM 
COLAGENS, DESENHOS OU PINTURAS. 

 

Resposta pessoal 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGORA ESCREVA O NOME DA BRINCADEIRA: 

 
Resposta pessoal 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA 
NÚMERO 1 - FOLHA 16 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa fale com as crianças sobre os números ao nosso redor e sua importância no dia a 
dia. Lance questões como "Na sala de aula, onde podemos observar números?", "E na cidade, onde podemos 
encontrar números?" etc. 
No parque ou na sala de aula, faça o contorno do número 1 com fita crepe ou giz de lousa e peça aos alunos que 
andem sobre o seu contorno. Peça também que façam sinal com a mão especificando o número 1. 
Confeccione o número 1 em E.V.A. ou papel cartão e proponha às crianças uma brincadeira de colagem utilizando 
papel picado, cola colorida, algodão, etc para cobrir o número 1. Explore a relação entre o número e a quantidade. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 16 do caderno do aluno e explique a turma a realização da atividade proposta. 
Peça que pintem o número um e em seguida tracem o pontilhado. 
Trabalhe com músicas relacionadas aos números, como exemplo sugerimos as músicas "Os Números", "Mariana 
Conta", "Indiozinhos". Destaque o refrão da música que fala sobre o número em estudo. 
 

FOLHA 16 

ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA 
NÚMERO 1 

 
VAMOS PINTAR O NÚMERO 1? EM SEGUIDA CUBRA O TRAÇADO DESSE NÚMERO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

https://www.vagalume.com.br/xuxa/os-numeros.html
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.vagalume.com.br/galinha-pintadinha/indiozinhos.html
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AULA 9 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 9 

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/Rotina  
Folha 17 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 18 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 19 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 – FAMÍLIA 
FOLHA 17 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Professor, para essa atividade, solicite previamente para os familiares fotografias da família, preferencialmente, com 
todos os integrantes que moram na casa, inclusive animais domésticos, se houver. Essa seria uma oportunidade de 
refletir se os animais fazem ou não parte da família. Identificar o grau de parentesco entre as pessoas e seus nomes. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, permita que cada criança mostre as imagens que trouxeram de casa e deixe que 
elas falem sobre as características da moradia e os aspectos que descrevem a rotina com a família. Oriente as 
crianças para manterem uma postura respeitosa com relação aos demais, valorizando a cultura e os valores de 
outras famílias. 
 
2º Momento: Providencie argila ou massa de modelar para as crianças representarem as famílias dela. Incentive-as 
que imaginem as percepções e os sentimentos que gostariam de expressar para modelar.  
Em seguida, distribua a folha 17 do caderno do aluno e solicite às crianças que colem a fotografia da família no 
local indicado e após, solicite que criem um título para a imagem e descrevam uma pequena história sobre sua 
família. Nessa atividade, o professor será o escriba.  
 
 

FOLHA 17 

ATIVIDADE 1/ROTINA – FAMÍLIA 

 
COLE NO ESPAÇO ABAIXO A FOTOGRAFIA DA SUA FAMÍLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÍTULO:___________________________ 
 
 
 
 
 
DESCREVA COMO É A SUA FAMILIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO - FOLHA 18 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS/ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, faça novamente perguntas sobre as pessoas que vivem e trabalham no campo para que os 
alunos levantem hipóteses sobre o tema. Fale com elas que existem pessoas que moram na cidade e outras que 
moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no 
campo formam a comunidade rural. Após a exploração do tema, apresente a proposta da atividade que será 
trabalhada. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 18 do caderno do aluno e faça a leitura do texto. Proponha que as crianças se organizem em 
duplas e circule entre elas para observar o que estão discutindo, como discutem e como registram suas hipóteses. 
Nessa hora, é fundamental que o professor faça interferências a partir do universo cultural de seus alunos para que 
possam prosseguir em seus conhecimentos. 
Ao final, socialize os resultados obtidos pelos grupos, fazendo intervenções e orientando-se pelo objetivo da 
sequência didática, para que possam reorganizar suas respostas com base nessas apresentações. 
 

FOLHA 18 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
AS PESSOAS QUE VIVEM E TRABALHAM NO CAMPO. 

 
A ZONA RURAL, TAMBÉM CHAMADA DE CAMPO, É A REGIÃO QUE FICA FORA DA 
CIDADE. 
AS PESSOAS VIVEM NO CAMPO EM SÍTIOS, CHÁCARAS, FAZENDAS, ETC. A MAIORIA 
DAS PESSOAS QUE VIVEM NA COMUNIDADE RURAL TRABALHAM CUIDANDO DA 
LAVOURA E DO GADO. AS QUE CUIDAM DA LAVOURA SÃO CHAMADAS DE 
AGRICULTORES OU LAVRADORES. ELAS TRABALHAM NA TERRA, PLANTAM, COLHEM 
E VENDEM OS PRODUTOS. QUEM CRIA OS ANIMAIS COMO BOIS, CAVALOS, CABRAS, 
PORCOS, AVES SÃO CHAMADAS PECUARISTAS.  
 
BOA PARTE DA NOSSA ALIMENTAÇÃO E RESULTADO DO TRABALHO DO HOMEM QUE VIVE NO CAMPO.  
AGORA RESPONDA: QUAIS ALIMENTOS VÊM DO CAMPO PARA SEREM CONSUMIDOS PELA POPULAÇÃO? 
REGISTRE SUA RESPOSTA ABAIXO. 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 3 /ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO/ FOLHA 19 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  

Separe previamente materiais de pintura (secos de preferência) e outros recursos para que as crianças possam realizar a 
atividade. 
Com as crianças na grande roda, coloque uma das músicas sugeridas abaixo ou outra que descreva o campo e suas 
particularidades. Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=KBDCDszjYeY&t=4s 
 

VIDA NO CAMPO 
Robson Fonseca 

 
Vida no campo, todo dia é assim 
Vida no campo, Deus sorrindo pra mim 
 

Chego na roça e me sinto feliz 
Sem poluição pra irritar o nariz 
Olho pro céu e agradeço ao criador a quem pertenço 
Essa é a vida que eu sempre quis 
 

Vida no campo, todo dia é assim 
Vida no campo, Deus sorrindo pra mim 
 

Durmo bem cedo mas não perco o luar 
E no outro dia acordo pra trabalhar 
E o galo já cantou, a neblina assentou 
E a plantação me espera para irrigar 
 

Vida no campo, todo dia é assim 
Vida no campo, Deus sorrindo pra mim 
 

Planto batata pra comer com alecrim 
O chá de hortelã mantenho perto de mim 
A bananeira está em cachos, o milho embonecado 
E as crianças colhendo amendoim 

 
 
Vida no campo, todo dia é assim 
Vida no campo, Deus sorrindo pra mim 
 

E quando amigos vem pra me visitar 
Faço fogueira, ponho o milho pra assar 
O violão e a cantoria inundam de alegria 
O ambiente que amo compartilhar 
 

Vida no campo, todo dia é assim 
Vida no campo, Deus sorrindo pra mim 
 

De madrugada quando acordo pra orar 
O silêncio é tão denso, quase dá pra tocar 
Ouço a voz de Deus tão clara a falar em sua palavra 
E eu agradeço por ter esse lugar 
 

Vida no campo, todo dia é assim 
Vida no campo, Deus sorrindo pra mim 
 

Todo dia é assim, Deus sorrindo pra mim 
Todo dia é assim, Deus sorrindo pra mim 

 
2º Momento: 

Trabalhe com as crianças somente uma das estrofes da música, como por exemplo: 
 
Durmo bem cedo mas não perco o luar 
E no outro dia acordo pra trabalhar 
E o galo já cantou, a neblina assentou 
E a plantação me espera para irrigar 
 
Agora responda: O que mais se faz no campo além de trabalhar?  
Reinicie então a música para que as crianças possam completá-la. 
Que coisa boa é morar no campo, por quê? 
Beber leite tirado na hora, comer milho assado na fogueira, pescar, ouvir o galo cantar etc.  
Logo após, disponibilize a folha do caderno do aluno e leia a proposta da atividade. Forme as duplas e circule entre elas. Não 
interrompa, mas anote o que falam, como falam, como resolvem, como reagem, quais as estratégias que usam para pintar, entre 
outros aspectos da estrutura interna da pintura. 
Ao final, peça que cada dupla apresente aos colegas o que fizeram, como fizeram, porque escolheram esse lugar, se conhecem 
ou imaginaram etc. 

FOLHA 19 

ATIVIDADE 2 – ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
DURANTE A LEITURA DAS OBRAS DE ROBSON BARROS VOCÊ NOTOU QUE HAVIA DIVERSOS 
TRABALHADORES RURAIS FAZENDO AS COLHEITAS DE CAFÉ E DE BANANAS, SENDO QUE A MAIORIA 
ESTÁ EM MOVIMENTO, OU SEJA, ANDANDO DE UM LADO PARA OUTRO. 

 
AGORA, MEDIANTE O QUE VOCÊ FICOU SABENDO SOBRE O TRABALHADOR RURAL, DESENHE-O REALIZANDO 
OUTRAS AÇÕES. 
Resposta pessoal 
 
 
 
  
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KBDCDszjYeY&t=4s
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AULA 10 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 10 

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 Música 
Folha 21 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 
FOLHA 20 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, convide as crianças a formarem uma fila, em seguida, pergunte-as se todas tem a mesma altura. 
Qual a mais alta? Qual a mais baixa? Como podemos medir a altura das pessoas?  
 
2º Momento: 

 Disponibilize papel Kraft com tamanhos aproximados da altura das crianças para que possam desenhar a silhueta do corpo 
de cada uma. Separe-as em duplas ou trios. Solicite que duas delas estiquem o papel Kraft, e a terceira criança se deite 
sobre o papel com os braços e as pernas levemente afastados para fazer o contorno do corpo com giz de cera. Se 
possível, incentivar as crianças a ajudarem a contornar o corpo dos colegas, contribuindo com o desenvolvimento motor e o 
controle corporal. 
Peça que as crianças desenhem alguns elementos na representação do seu corpo, como um colar no pescoço, um relógio 
na mão esquerda, um boné na cabeça etc. 
Quando secar, recorte as imagens formadas. Incentive as crianças a comparar as silhuetas, classificando da mais alta pra a 
mais baixa e vice-versa. 
Cole as silhuetas na parede e uma tira de papel acima da criança mais alta para que elas façam a comparação. Se achar 
adequado desenhe a silhueta de cada criança. Relembre as características de cada uma, tais como: cor dos olhos, cor dos 
cabelos etc. 
Finalize, disponibilizando a folha 22 do caderno do aluno e faça a proposta da atividade. 

 
FOLHA 20 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
EM SALA DE AULA VOCÊ MEDIU A ALTURA DOS SEUS COLEGAS E PERCEBEU QUE CADA UM TEM UM 
TAMANHO DIFERENTE.  
ESCOLHA UM COLEGA MAIS ALTO QUE VOCÊ E FAÇA UM DESENHO AO LADO DELE. EM SEGUIDA, 
ESCREVA COMO SOUBER O SEU NOME E O NOME DO COLEGA QUE DESENHOU. 
Resposta pessoal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/TRAÇOS, GESTOS E MOVIMENTOS. 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa apresente a proposta de conhecer algumas canções ensinadas pelos avós e passadas de pais para 
filhos. Questione se elas conhecem alguma cantiga, se costumam cantar esse tipo de música. Quais são as mais 
conhecidas?  
Faça a mediação desse momento chamando atenção para a variedade das músicas lembradas pelas crianças. 
Proponha uma conversa sobre as características dos dois modos musicais apresentados na atividade. Embora tenham 
nomes parecidos, são usadas em diferentes contextos. O ―acalanto‖ ou ―cantiga de ninar‖ são músicas derivadas das 
cantigas de roda e são utilizadas para acalentar as crianças pequenas na hora de dormi. A ―roda cantada‖, por sua vez, é 
uma brincadeira que envolve o corpo, o ritmo, a música.  
 
2º Momento: 
Após a exploração do tema, faça a leitura de cada canção (Pai Francisco e Se essa rua fosse minha) com inferência para 
instigar a curiosidade e retirar do texto informações que não estão explícitas.  
Convide as crianças a cantar e a brincar de roda com as canções propostas. Busque incentivá-las a criar uma coreografia 
para cada uma. 
Solicite que cantem novamente, mas agora com atenção ao ritmo, para que notem que ele é um efeito originado da 
duração dos sons (rápidos ou lentos). 
Instigue o acompanhamento da canção com palmas (palmas mais rápidas e mais lentas), pés (bater os pés no chão mais 
rápido e mais lento) 
Ao final, disponibilize a folha 21 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. No decorrer dos traballhos, 
circule entre elas com a intenção de verificar se alguma criança apresenta alguma dificuldade e se for necessário faça a 
mediação. 

 
FOLHA 21 

ATIVIDADE 1/MÚSICA 

MODO DE VIVER NO CAMPO  

 
AS CANÇÕES ESCRITAS ABAIXO SÃO PASSADAS DOS PAIS PARA OS FILHOS E SÃO CHAMADAS DE RODAS 
CANTADAS, ACALANTOS, CANÇÕES DE NINAR E CANTIGAS. 
VAMOS CANTÁ-LAS E OBSERVAR O ANDAMENTO, QUE PODE SER RÁPIDO OU LENTO. 
 
RODA CANTADA 

PAI FRANCISCO ENTROU NA RODA 
TOCANDO SEU VIOLÃO 
BI-RIM-BÃO-BÃO-BÃO, BI-RIM-BÃO-BÃO-BÃO! 
VEM DE LÁ SEU DELEGADO 
E PAI FRANCISCO FOI PRA PRISÃO. 
COMO ELE VEM TODO REQUEBRADO 
PARECE UM BONECO DESENGONÇADO. 
 
ACALANTO: 

 
SE ESSA RUA 
SE ESSA RUA FOSSE MINHA 
EU MANDAVA 
EU MANDAVA LADRILHAR 
COM PEDRINHAS 
COM PEDRINHAS DE BRILHANTE 
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 
FOI PORQUE 
FOI PORQUE TE QUERO BEM 
SE EU ROUBEI 
SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
TU ROUBASTE 
TU ROUBASTE O MEU TAMBÉM 
 

 
CONVERSE COM SEUS COLEGAS E REPRESENTE SUAS IDÉIAS. QUAL DAS CANÇÕES ACIMA TEM O ANDAMENTO MAIS 
LENTO? 
 
 
E QUAL TEM O ANDAMENTO MAIS RÁPIDO? 

 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 3 

  
AULAS DE 11 a 15 
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AULA 11 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 11 

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 – Rotina 
Folha 22 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 23 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 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 22 DO CADERNO DO ALUNO 

 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS/TRAÇOS,SONS CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente para as crianças a obra de Cândido Portinari, intitulada Roda Infantil. 
Para isso, imprima ou projete imagens da pintura que se encontra no site oficial do pintor. http://www.portinari.org.br/ . 
Lance perguntas para elas, com o objetivo de que percebam alguns detalhes do quadro: O que Portinari pintou no 
quadro Roda Infantil? O que as crianças estão fazendo? Como vocês acham que elas se sentem? Por que acham 
que estão se sentindo assim? As crianças pintadas por Portinari são iguais? O que elas têm de diferentes? 
Converse com a turma que as pessoas têm sentimentos diferentes. Que às vezes nos sentimos felizes e às vezes, 
tristes. Converse com as crianças algumas das emoções que as pessoas sentem. Reconhecer o que sente e saber 
expressar verbalmente seus sentimentos é muito importante para o desenvolvimento socioemocional e por 
conseguinte para que as pessoas convivam em paz no mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cândido Portinari, Roda Infantil, 1932. Pintura a óleo/tela, 39 x 47cm 

 
2º Momento: Convide as crianças para brincar em frente a um espelho. A brincadeira consite em dramatizar em 
frente ao espelho expressões faciais relacionadas aos sentimentos de alegria, tristeza, medo, raiva, perigo e afeto. 
Durante a brincadeira fotografe as expressões das crianças. Em seguida, mostre as imagens fotografadas e peça às 
crianças que observem, comparem e expressem oralmente como ficam os olhos, as sombrancelhas, a boca, o nariz 
e o pescoço das pessoas quando elas sentem alegria, tristeza, raiva, medo e afeto.  
Logo após, disponibilize a folha 22 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Estimule as crianças a 
observarem como as sobrancelhas e a boca são importantes para expressar nossas emoções.  
Para o registro, enregue palitos de picolés peça as crianças às crianças que observem as cores das prórias 
sobrancelhas e a dos colegas. Questione: Elas se parecem com a mesma cor do nosso cabelo? Deixe que elas 
escolham livremente as cores para tingir os palitos. Na folha do caderno, deixe que as crianças mudem a posição dos 
palitos para escolherem como representarão as sobrancelhas. Em seguida, entregue às crianças o barbante e ajude-
a a tingir de vermelho, para representar a boca. Peça-lhes que mudem a posição do barbante para explorarem as 
expressões e escolherem como representarão a boca.  
 

FOLHA 22 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
COM PALITO E BARBANTE, REPRESENTE UM SENTIMENTO. USE COMO SUPORTE O MOLDE ABAIXO. 
DEPOIS, COLE A REPRESENTAÇAÕ DO SENTIMENTO DO QUAL VOCÊ MAIS GOSTOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  

http://www.portinari.org.br/
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – HORA DO TEXTO 
O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE/FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças se elas conhecem a história do Rato do Campo e o Rato da Cidade. Em 
seguida, inicie a leitura utilizando  a estratégia de inferência. Durante a leitura do texto, propositalmente interrompa a 
história em pontos escolhidos previamente e faça perguntas para que elas levantem hipóteses sobre o que ainda irá 
acontecer. Mantenha o suspense e desafie-os, visando o desenvolvimento de habilidades, como o emprego de criatividade 
e da lógica ao expressar idéias. Este momento é excelente para deixá-las usar a imaginação. 
 

O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE 
 
UM DIA, O RATO DO CAMPO MANDOU UMA CARTA PARA 
SEU COMPADRE, O RATO DA CIDADE, CONVIDANDO-O 
PARA IR VISITÁ-LO. 
AO CHEGAR, O RATO DA CIDADE FOI RECEBIDO COM 
ABRAÇOS CALOROSOS, MAS ESTRANHOU A COMIDA 
DE CEREAIS QUE NUNCA HAVIA EXPERIMENTADO. NO 
MEIO DA CONVERSA, QUE IA ANIMADA O RATO DA 
CIDADE DISSE: 
 
— MEU AMIGO, ESTA É A ÚNICA COMIDA QUE SERVEM 
POR AQUI? 
O COMPADRE CONVIDOU O AMIGO DO CAMPO A FAZER 
UMA VISITA A SUA CASA NA CIDADE, PARA VER 
QUANTAS MARAVILHAS ESTAVA PERDENDO ALI NO 
CAMPO. O RATO DO CAMPO NÃO PODE DEIXAR DE 
ACEITAR A GENTIL OFERTA DO COMPADRE. E, NA 
SEMANA SEGUINTE, PEGARAM O PRIMEIRO TREM DE 
CARGA QUE PASSOU. 
 
AO SAIR DA ESTAÇÃO, ENTRARAM LOGO NA MANSÃO DO COMPADRE. O RATO DO CAMPO FICOU 
IMPRESSIONADO COM O LUXO E A BELEZA DO JARDIM. 
— NOSSA! ESTA CASA É MESMO UM PALÁCIO, NUNCA TINHA VISTO COISA IGUAL NA VIDA, COMPADRE! 
EXCLAMOU O RATO DO CAMPO. 
 
— ESPERA SÓ PARA VER POR DENTRO!MAS FALE BAIXO! NÃO PODEMOS CHAMAR ATENÇÃO DOS DONOS 
DA CASA! PEDIU O RATO DA CIDADE. 
O RATO DO CAMPO NÃO ENTENDEU OS CUIDADOS DO COMPADRE, MAS ESQUECEU LOGO ISSO, QUANDO 
VIU O QUE HAVIA SOBRE A MESA DA COZINHA. ERAM BOLOS, QUEIJOS, PRESUNTOS, DOCES DE MEL E 
VÁRIAS QUALIDADES DE CARNE. QUANDO O RATO DO CAMPO QUIS ATACAR, O RATO DA CIDADE FALOU: 
 
— ESPERE, MEU AMIGO, AINDA NÃO É A NOSSA VEZ. OS DONOS CHEGARÃO LOGO, E SÓ DEPOIS É QUE 
FAREMOS A FESTA. 
 
ENTÃO OS DONOS CHEGARAM E, COM ELES, DOIS ENORMES GATOS, QUE NÃO PARECIAM MUITO 
AMISTOSOS. O RATO DO CAMPO FICOU MUITO ASSUSTADO. 
FINALMENTE, O RATO DA CIDADE DISSE QUE PODERIAM COMER. SUBIRAM NA MESA E PEGARAM ALGUNS 
QUEIJOS. SÓ QUE OS GATOS ESTAVAM POR PERTO E... FOI UMA CORRERIA DAQUELAS! O RATO DA 
CIDADE QUE ERA GORDO, QUASE FOI PEGO PELOS GATOS. O RATO DO CAMPO CONSEGUIU FUGIR 
RAPIDINHO. 
 
QUANDO ESTAVA A SALVO, O RATO DO CAMPO DISSE: 
— PREFIRO O SOSSEGO E A POBREZA DO CAMPO, DO QUE FICAR SUJEITO A MORRER NA BOCA DO GATO 
TODA VEZ QUE QUISER UM PEDAÇO DE QUEIJO. 
O RATO DO CAMPO FEZ AS MALAS E FOI EMBORA. 
 
2º Momento:  
Após a leitura, disponibilize a folha 23 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Nesta etapa, faça 
novamente a leitura corrida do texto. Forme duplas e circule entre elas no momento da atividade. Se for necessário, 
faça a mediação. 
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FOLHA 23 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE 

 
UM DIA, O RATO DO CAMPO MANDOU UMA CARTA PARA SEU COMPADRE, O 
RATO DA CIDADE, CONVIDANDO-O PARA IR VISITÁ-LO. 
AO CHEGAR, O RATO DA CIDADE FOI RECEBIDO COM ABRAÇOS CALOROSOS, 
MAS ESTRANHOU A COMIDA DE CEREAIS QUE NUNCA HAVIA 
EXPERIMENTADO. NO MEIO DA CONVERSA, QUE IA ANIMADA O RATO DA 
CIDADE DISSE: 
 
— MEU AMIGO, ESTA É A ÚNICA COMIDA QUE SERVEM POR AQUI? 
O COMPADRE CONVIDOU O AMIGO DO CAMPO A FAZER UMA VISITA A SUA 
CASA NA CIDADE, PARA VER QUANTAS MARAVILHAS ESTAVA PERDENDO ALI 
NO CAMPO. O RATO DO CAMPO NÃO PODE DEIXAR DE ACEITAR A GENTIL 
OFERTA DO COMPADRE. E, NA SEMANA SEGUINTE, PEGARAM O PRIMEIRO 
TREM DE CARGA QUE PASSOU. 
 
CONVERSE COM SEUS COLEGAS E RESPONDA: 
 

 POR QUE O RATO DA CIDADE CONVIDOU O RATO DO CAMPO PARA VISITAR SUA CASA? 
 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 12 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 12 

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 24 Auto Retrato 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 25 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 

  



74  

 
 
 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre emoções e sentimentos, com base em perguntas como: Que tipo de 
situação deixa você alegre, triste, com raiva ou surpreso? O que você faz para deixar de ficar triste? Consegue se 
lembrar de uma situação em que ficou surpreso? Em quais momentos em família você se sente alegre? Quando foi a 
última vez que se sentiu com raiva? É importante orientar as crianças a obedecerem aos turnos de fala e escuta e a 
se comportarem de forma respeitosa perante os colegas, valorizando a cultura e os hábitos de cada um. 
 
2º Momento:  
Apresente para as crianças a atividade da folha 24 do caderno do aluno, propondo que observem as imagens e 
tentem levantar uma hipótese sobre qual é o foco de estudo desta proposta. 
Explorar cada uma das imagens e solicitar que as crianças nomeiem qual sentimento ou expressão conseguem 
perceber. Em seguida, leia a legenda de cada imagem para ver se conseguiram descobrir. 
Proponha uma leitura dialogada da quadrinha, propiciando a compreensão do texto a partir de perguntas para 
desenvolver e aferir a curiosidade e a compreensão oral. Utilizar o emprego de perguntas abertas sobre os textos e 
seus temas, tais como: Como essa quadrinha se relaciona com sentimentos e expressões? Qual sentimento é 
tratado na quadrinha? O autor sente-se triste, por quê? Qual parte da quadrinha podemos relacionar com saudades? 
Solicite às crianças que identifiquem na quadrinha a presença de rimas que contribuem com a sonoridade do texto. 
Peça que pintem as palavras que rimam e identifiquem qual o fonema das palavras. Espera-se que as crianças 
pintem ―chover‖ e ―te ver‖, e destaquem o fonema ―ver‖ nas duas palavras. 
Depois, orientar as crianças que reflitam sobre como se sentem hoje e que, por meio do desenho, consigam 
expressar os sentimentos ou emoções. 
 

FOLHA 24 

ATIVIDADE 1/ROTINA - EXPRESSÕES 

 
ACOMPANHE A LEITURA DA QUADRINHA ABAIXO: 
 

SE VIRES TRISTES, 

E O AR A QUERER CHOVER. 

SAIBA QUE SÃO OS MEUS OLHOS 

QUE CHORAM POR NÃO TE VER 

 

TRADIÇÃO POPULAR 

 

DESENHE ABAIXO, COMO VOCÊ ESTÁ SE SENTINDO HOJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

Resposta pessoal 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE/FOLHA 25 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças se elas se recordam do texto lido na 
aula passada e do que ele tratava. Em seguida leia novamente o texto da fábula O 
Rato o Campo e o Rato da Cidade.  
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 25 do caderno do aluno e proponha a organização em 
duplas. Lance pausadamente e de forma clara a pergunta de compreensão do 
texto. 
Busque perceber o que a questão pede e que poderão responder, dando 
tempo suficiente para que registrem suas respostas.  
É importante que o ritmo de cada criança seja respeitando ranto para o tempo 
que usará para conversar com o colega de dupla e responder às perguntas 
quanto para a forma como fará o registro. É provável, que ela se utilize do desenho para mostrar as conclusões que 
chegou. O desenho se constitui em uim modo de leitura à medida que expressa uma compreensão   e/ou 
interpretação, e devemos nos lembrar de que uma maneira de registro e interpretação. 
 
 

FOLHA 25 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/CONVERSANDO COM O TEXTO 
O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE 

 
AO SAIR DA ESTAÇÃO, ENTRARAM LOGO NA MANSÃO DO COMPADRE. O RATO DO CAMPO FICOU 
IMPRESSIONADO COM O LUXO E A BELEZA DO JARDIM. 
— NOSSA! ESTA CASA É MESMO UM PALÁCIO, NUNCA TINHA VISTO COISA IGUAL NA VIDA, COMPADRE! 
EXCLAMOU O RATO DO CAMPO. 
 
AGORA É COM VOCÊ! FAÇA O DESENHO DE COMO VOCÊ IMAGINA QUE ERA A CASA DO RATO DO CAMPO 
E A CASA DO RATO DA CIDADE: 
 

CASA DO RATO DO CAMPO CASA DO RATO DA CIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 13 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 13 

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 26 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 27 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/FASES DE CRESCIMENTO 
FOLHA 26 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS/ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES E TRANSFORMAÇÕES 
 

Professor solicite previamente aos familiares que preencha a ficha com os dados da criança e encaminhem 
fotografias das fases de crescimento das crianças ou álbum de bebês. Explorar as fases de crescimentos, histórias 
interessantes e divertidas das crianças.  

 
 
Nome:____________________________________________________ Idade:____________ 

Onde moro:_________________________________________________________________ 

Minhas características físicas_____________________________________________________ 

Meu jeito de ser:______________________________________________________________ 

O que gosto de fazer:__________________________________________________________ 

O que sei fazer sozinho:____________________________________________________________________ 

 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, permita que as crianças mostrem suas fotografias e contem suas histórias, ressalte que todos 
devem manter uma postura atenta para ouvir as histórias dos colegas, contendo o impulso de interromper a todo 
momento ou se distrair, essa atitude é importante para o processo de alfabetização e aprendizado. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 26 do caderno do aluno e peça que elas observem a imagem das fases para mostrar o 
desenvolvimento do ser humano. Com as crianças, tentar identificar e nomear as fases de crescimento das pessoas: 
bebê, criança, adolescente, adulto e adulto idoso. 
Pedir às crianças que identifiquem as fases que estão presentes na imagem da proposta e as que faltam. Incentivar 
que utilizem a nomenclatura adequada enquanto falam ou argumentam. 
Explorar características, jeito de ser, conquistas e autonomias que podemos perceber na imagem, conforme vai se 
desenvolvendo ao longo do tempo. Perguntar que elementos da imagem possibilitaram perceber esses aspectos. 
Para finalizar, proponha às crianças a criação de um mural sobre fases de desenvolvimento e autonomias, mostrando 
o que conseguem fazer sozinhas e o que precisam de ajuda.  
Para isso, colete os dados com a família. 
  

FOTO 
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FOLHA 26 

ATIVIDADE 1/ROTINA – FASES DE CRESCIMENTO 

 
OBSERVE ALGUMAS FASES DO CRESCIMENTO DO SER HUMANO. CONTORNE A IMAGEM QUE MAIS LEBRA 
A FASE QUE VOCÊ ESTÁ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   BEBÊ          CRIANÇA  ADOLESCENTE      ADULTA             IDOSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    BEBÊ            CRIANÇA     ADOLESCENTE   ADULTO          IDOSO 

 
 
CONTORNE AS FIGURAS COM AS CORES INDICADAS ABAIXO 
 
AZUL PARA O MENOR 
VERMELHO PARA O MAIOR  
AMARELO PARA O QUE ESTÁ ENTRE O MAIOR E O MENOR 
 
                                        VERMELHO 

                                                                                               
 
                                        AMARELO 

 
 
 
                                                AZUL 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                                      PEQUENO         MEDIO         GRANDE 

 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA – NÚMERO 2 
FOLHA 27 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  
 
1º Momento: Na roda de conversa continue falando com as crianças sobre os números ao nosso redor e sua 
importância no dia a dia. No parque ou na sala de aula, faça o contorno do número 2 com fita crepe ou giz de lousa e 
peça aos alunos que andem sobre o seu contorno. Peça também que façam sinal com a mão especificando o 
número 2. 
Confeccione o número 2 em E.V.A. ou papel cartão e proponha às crianças uma brincadeira de colagem utilizando 
papel picado, cola colorida, algodão, etc para cobrir o número 2. Explore a relação entre o número e a quantidade. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 27 do caderno do aluno e explique à turma a realização da atividade proposta. 
Peça que pintem o número dois e em seguida tracem o pontilhado. 
Trabalhe com músicas relacionadas aos números, como exemplo sugerimos as músicas "Os Números", "Mariana 
Conta", "Indiozinhos". Destaque o refrão da música que fala sobre o número em estudo. 
 

FOLHA 27 

ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA 
 NÚMERO 2 

 
VAMOS PINTAR O NÚMERO 2? EM SEGUIDA CUBRA O TRAÇADO DESSE NÚMERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  

https://www.vagalume.com.br/xuxa/os-numeros.html
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.vagalume.com.br/galinha-pintadinha/indiozinhos.html
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AULA 14 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 14 

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/Rotina  
Folha 28 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 29 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 30 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 
FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
 Na roda de conversa, disponibilize para a turma algumas tampinhas. Peça que coloquem uma tampinha em cima de 
cada letra de seu nome no crachá, contando quantas letras ele possui.  
Faça a chamada mostrando um nome de cada vez para a turma a fim de as crianças tentarem descobrir de quem é a 
ficha. Preste atenção às técnicas que elas usam para tentar identificar os nomes, por exemplo, se focam a primeira 
letra, se procuram observar o crachá dos colegas etc. Após realizarem a primeira chamada no quadro, questione ao 
grupo: Quais os nomes das crianças presentes hoje começam com a mesma letra? Qual o nome da lista possui mais 
letras? E qual possui menos letras? Qual o nome mais longo e qual o nome mais curto? Em seguida, cole o nome 
mais curto e o mais comprido no quadro, peça que contem quantas letras possui e registre os números 
correspondentes às quantidades ao lado, por exemplo: 

2º Momento: 
 Disponibilize a folha do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Solicite 
que ela escreva o seu nome e ao lado a quantidade de letras que ele possui. Em seguida, 
peça que ela escreva o nome mais curto do colega da sala e em seguida conte a 
quantidade de letras. 
Ao iniciarem a atividade, circule entre elas e faça a mediação se for preciso.  
 
 

FOLHA 28 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
VOCÊ APRENDEU QUAIS SÃO AS LETRAS DO SEU NOME. AGORA, ESCREVA ABAIXO O SEU NOME 
E EM SEGUIDA CONTE A QUANTIDADE DE LETRAS QUE ELE TEM E FAÇA O REGISTRE AO LADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, ESCREVA ABAIXO O NOME DO COLEGA DA SUA TURMA QUE TEM O NOME MAIS CURTO. APÓS, 
CONTE A QUANTIDADE DE LETRAS QUE O NOME DELA POSSUI E REGISTRE AO LADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

O aluno deverá escrever o nome dele.  

O aluno deverá escrever o nome mais curto do colega da turma.  
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO – FOLHA 29 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, pergunte às crianças se elas sabem o que é necessário para preparar a terra antes do plantio? 
Questione: Será que basta apenas fazer um buraco na terra e plantar a plantinha? Se a terra estiver ressecada o que 
precisamos fazer? Explique para as crianças que as plantas necessitam de água e de luz solar para poder 
sobreviver. Deixe que elas falem livremente e expressem suas hipóteses. 
 
2º Momento:  
Após a exploração do tema, disponibilize a folha 29 do caderno do aluno e leia a atividade proposta. Com base nos 
registros que já fizeram as crianças, as crianças poderão optar por representar como se prepara a terra para o cultivo 
de diferentes produtos ou explicar o que pensam a respeito. A pergunta da atividade não é fácil de responder, 
portanto, é importante ajudá-los a explicar e a representar. 
Finalize, fazendo um resumo sobre os cuidados que devemos ter para cultivar a terra, inclusive complementando 
com outras informações, se necessário. 
 

FOLHA 29 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO  

 
VOCÊ APRENDEU QUE O TRABALHADOR RURAL PRECISA SABER QUANDO E 
COMO PLANTAR E CULTIVAR A TERRA. 
AGORA, RESPONDA: O QUE É PRECISO PARA FAZER PARA PREPARAR A 
TERRA ANTES DO PLANTIO? 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 3/ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO – FOLHA 30 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/ 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, coloque à disposição das crianças materiais gráficos e de 
papelaria variados para que elas possam produzir artisticamente. Oriente-as a 
representarem suas ideias sobre o lugar onde moram, tendo como foco a 
seguinte proposta: Robson de Barros gostava muito da vida do campo, sendo 
assim, representou em vários de seus quadros o que mais o atraía nessas 
regiões que são mais afastadas das grandes cidades. 
Em seguida, disponibilize a folha 30do caderno do aluno e apresente a 
proposta da atividade: o que mais chama sua atenção no campo? Forme duplas 
e circule entre elas fazendo a mediação quando for preciso, dando dicas, 
sobretudo sobre como traçar linhas que possam definir os movimentos da figura 
humana. 
 
2º Momento: 
Finalize a atividade, fazendo uma exposição das atividades realizadas, permitindo que as crianças comentem sobre 
as produções de seus amigos e a respeito de sua própria produção. Elogie o esforço de apresentação de cada uma, 
mesmo que em algumas produções tenham apenas garatujas, peça as crianças que falem sobre eles, que 
apresentem o que fizeram.  
Não use adjetivos para distinguir os trabalhos; não diga algomo como ―que lindo!‖, porém valorize o esforço e o modo 
de pensar sobre o que realizaram. Destaque o uso das cores, o espaço utilizado na folha, procurando dessa forma, 
chamar atenção a aspectos diferentes da representação e do uso do material de pintura para que todos adquiram 
novas vivências e a vontade de pintar de um modo ainda não pensado. 
Concluindo os trabalhos da manhã, ressalte os progressos nos processos de aprendizagem. 
 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 3/ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
VOCE E SEUS COLEGAS OBSERVARAM PESSOAS QUE MORAM NO CAMPO TRABALHANDO. 
AGORA, DESENHE ALGUNS TRABALHADORES NO CAMPO, SENDO QUE, UNS ESTÃO SE MOVIMENTANDO E 
OUTROS ESTÃO PARADOS. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 15 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 15 

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 Música 
Folha 32 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 
FOLHA 31 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, disponibilize para a turma, revistas, folhetos e na internet as letras do alfabeto 
que já conhecem. Espalhar as letras no chão e pedir que as coloquem em ordem alfabética. Aproveitar para observar 
o que já conhecem sobre as letras e seus sons, conversar com as crianças acerca da ordem correta do alfabeto, 
sobre as letras que faltam e se são todas do mesmo tipo (bastão, cursiva, maiúscula e minúscula). 
É uma boa oportunidade para criar uma lista com os nomes das crianças, organizada em ordem alfabética e com a 
fotografia do rosto delas para auxiliar a identificação. Essa lista será utilizada em vários momentos como apoio para 
relacionar novas palavras que iniciam ou finalizam com os mesmos fonemas.  
Providenciar as letras do alfabeto escritas em lixas, espumas, EVA ou outros materiais, para que as crianças 
explorem percepções visuais, sinestésicas ou multissensoriais para apoiar o reconhecimento das letras. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 31 do caderno do aluno e apresente a atividade com o alfabeto em letra bastão 
para as crianças, destacando suas representações visual e motora, identificando cada letra e a pronúncia de seus 
sons. Em seguida, peça que elas pintem as letras do nome no alfabeto. 
 

FOLHA 31 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 

OBSERVE ABAIXO AS LETRAS DO ALFABETO, EM SEGUIDA PINTE AS LETRAS DO SEU NOME. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO – FOLHA32  DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

Professor, organize previamente os espaços com instrumentos que emitem sons graves e agudos para as crianças explorarem. 
Providencie também, materiais gráficos e de papelaria (4 suportes de 25 x 18cm) para os registros. 

 
1º Momento: 

Na roda de conversa, inicie os trabalhos apresentando os instrumentos às crianças e a proposta que foi selecionada para cada 
estação. Explique que cada uma tem 4 vagas e há permissao para escolha, ou seja, o alunopoderá investigar e tocar o 
instrumento de sua preferência. 
Distribua entre as estações os suportes de papelaria e motive-as a registrar os sons, os instrumentos e o modo de tocar, como os 
exemplos  seguir. 
 

Propostas 

1ª Estação: chocalho/prato – tocar fraco e rápido – ao final, registre no suporte depapel o som emitido que você mais gostou.  
2ª Estação: tambor/guizos – tocar lento e forte – ao final, registre no suporte de papel o som emitido que você mais gostou. 
3ª Estação: triângulo – tocar forte e fraco, lenta e rapidamente, de forma alternada. 
4ª Estação: Flauta – Criar ou reproduzir um trechinho de música – registrar se o som da flauta é grave ou agudo. 

 
2º Momento: 

Apresente novamente as mesmas propostas da atividade inicial para serem desenvolvidas por grupos de 
até 4 crianças, após cada criança fará o seu registro individualmente. 
Deixe, novamente, que elas escolham o instrumento que irão explorar. Não tem problema se as crianças 
optarem pela mesma proposta, contudo, não deixe de incentivá-las a conhecer as outras propostas. 
Depois que escolherem, auxilie os alunos a se organizarem em pequenos grupos. Nesse momento, circule 
entre elas de forma a fazer a ajudá-las da melhor forma possível. Quando finalizarem, disponibilize a folha 
32 do caderno do aluno e peça para registrarem a estação que mais gostaram que pode ser da primeira 

atividade ou da que acabaram de fazer. 

 
 
 

FOLHA 32 

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO  

 

 
VOCÊ TOCOU E OUVIU ALGUNS INSTRUMENTOS. AGORA, REGISTRE ABAIXO, 
QUAL O INSTRUMENTO QUE MAIS GOSTOU DE TOCAR. 

Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 4 

  
AULAS DE 16 a 20 
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AULA 16 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 16 

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 – Rotina 
Folha 33 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 34 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 
 

  



89  

 
 
 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa fale para as crianças que nos próximos dias, você vai deixar os crachás da turma 
sobre a mesa e que a cada dia um pequeno grupo de crianças irá distribuir aos colegas. Forme previamente os 
grupos de forma que cada um deles seja composto de crianças com diferentes níveis de conhecimento sobre o 
sistema alfabético. Assim, todos terão oportunidade de aprender por meio da interação com seus pares e aos 
poucos, irão reconhecer os nomes dos colegas. 
No primeiro dia dessa atividade, depois todos terem recebido seus crachás, fale com a turma sobre todas as coisas 
do mundo ter um nome: os animais, as plantas, os objetos. Questione se alguém conhece uma pessoa que não 
tenha nome. Conte para a turma a história do seu nome, quem escolheu e o motivo da escolha. Pergunte às crianças 
se elas conhecem a história do seu nome e acolha as colocações que possam surgir.  
 
2º Momento: Disponibilize a folha 33 do caderno do aluno e solicite a cada criança que pinte com sua cor preferida 
as letras do alfabeto que aparecem no nome do colega. Em seguida, peça que leiam em voz alta o nome de todas as 
letras do alfabeto. 
 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA DO CADERNO DO ALUNO 

 

OBSERVE O ALFABETO ABAIXO E PROCURE AS LETRAS QUE FORMAM O NOME DE UM AMIGO. EM 
SEGUIDA, PINTE-AS COM SUAS CORES PREFERIDAS. 
 
 

COM SUA TURMA, FALE EM VOZ ALTA O NOME DE TODAS AS LETRAS DO ALFABETO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE/FOLHA 34 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, volte ao texto O Rato do Campo e o Rato da Cidade e leia a pergunta que consta na folha 32. É 
bom lembrar, de que esta proposta depende, especialmente, a compreensão pelas crianças do que está sendo 
solicitado. É importante que você tenha consciência de que, mesmo lendo pausadamente e dando explicações, 
alguns alunospodem, ainda, não ter compreendido o que foi proposto. Assim, reformule a pergunta, detalhe, para que 
possam realizar a tarefa. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 34 do caderno do aluno, forme as dulplas e circule entre elas na hora da execução da 
atividade. Se for necessário, faça a mediação. 
 
 

FOLHA 34 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE 

 
— ESPERA SÓ PARA VER POR DENTRO! MAS FALE BAIXO! NÃO PODEMOS CHAMAR 
ATENÇÃO DOS DONOS DA CASA! PEDIU O RATO DA CIDADE. 
O RATO DO CAMPO NÃO ENTENDEU OS CUIDADOS DO COMPADRE, MAS ESQUECEU 
LOGO ISSO, QUANDO VIU O QUE HAVIA SOBRE A MESA DA COZINHA. ERAM BOLOS, 
QUEIJOS, PRESUNTOS, DOCES DE MEL E VÁRIAS QUALIDADES DE CARNE. QUANDO O 
RATO DO CAMPO QUIS ATACAR, O RATO DA CIDADE FALOU: 
— ESPERE MEU AMIGO, AINDA NÃO É A NOSSA VEZ. OS DONOS CHEGARÃO LOGO, E 
SÓ DEPOIS É QUE FAREMOS A FESTA. 
 

 
POR QUE O RATO DA CIDADE PEDIU PARA O RATO DO CAMPO ESPERAR PARA PODER COMER AS 
DELÍCIAS QUE ESTAVAM NA MESA? 
 

Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 17 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 17 

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 35 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 36 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 – PALADAR E AUDIÇÃO 
FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  

CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

Professor, selecionar com antecedência uma receita de alimentação saudável para fazer com as crianças. Essa 
escolha pode envolver, inicialmente, uma pesquisa com os familiares, de receitas preferidas das crianças e, em um 
segundo momento, pode-se fazer uma votação, e selecionar aquela mais votada.  
Antes da atividade, enviar os comunicados para os familiares, organizando os ingredientes e outros elementos com 
que as crianças podem contribuir. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, combine com as crianças as atitudes e a postura de colaboração que são necessárias para o 
bom andamento da atividade. Solicitar que todos lavem as mãos, prendam os cabelos e auxiliem na higienização do 
espaço e dos utensílios que utilizarão para garantir a higiene necessária. 
Fazer a culinária com a colaboração das crianças, explorando o vocabulário, as medidas e quantidades dos 
ingredientes e a sequência de ações do modo de fazer da receita. Aproveitar para explorar a estrutura e as 
características do gênero textual receita. Incentivar que as crianças provem e cheirem vários ingredientes e como 
podem perceber que, mesmo misturados, alguns sabores e aromas podem se sobressair. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 35 do caderno do aluno e apresente a atividade explorando com os alunos as imagens 
destacando não só o que as crianças estão fazendo, mas também quem aparece, onde estão, se tem uma ou mais 
pessoas, se existem outros elementos na imagem que permitam supor onde podem estar etc.  
As situações representadas nas imagens têm um sentido que favorece sua percepção. Assim, é importante estimular 
as crianças a percebê-lo e permitir que reflitam sobre as diferentes opiniões que podem surgir. Comentar que, em 
algumas situações, outros sentidos podem auxiliar uma percepção mais completa e atuarem de forma comple- 
mentar, como é o caso do paladar e do olfato. 
 

FOLHA 35  

ATIVIDADE 1/ROTINA – PALADAR E OLFATO 

 
OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO. O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO FAZENDO? 
LIGUE CADA SITUAÇÃO AO PRINCIPAL ÓRGÃO DO SENTIDO CORRESPONDENTE. 
 
 
 
 
 

 
 
                   PICOLÉ 
 
 
 
 
 
 
                   FLORES 
 
 
 
 
 
 
                MELANCIA 
  
PENSE EM UMA COMIDA QUE VOCÊ GOSTA MUITO E COPARTILHE COM OS COLEGAS O SABOR DESSA 
COMIDA. Resposta pessoal. 
 
 
AGORA, PENSE NUM CHEIRO BOM E CONTE PARA A TURMA QUE CHEIRO É ESSE. 
Resposta pessoal. 
 
NOME:________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM/  
O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE/FOLHA 36 DO CADERNO DO ALUNO 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a sequência didática do texto O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Em seguida, 
coloque à disposição das crianças a folha 36 do caderno do aluno e leia a proposta da atividade. Busque observar 
se compreenderam o que a questão pede e o que poderam responde, dando tempo suficiente que registrem suas 
respostas. 
É importante que o ritmo de cada aluno seja respeitado, tanto para o tempo que irá utilizar para conversar com o 
colega de dupla e responder às perguntas quano para a forma como fará o registro. Provavelmente, se utilizará do 
desenho para mostrar as conclusões a que chegou, devendo ser incentivado para tal atividade. 
 
2º Momento: 
No momento da execuçao da atividade, circule entre as crianças e se for necessário, faça a mediação. 
 
 

FOLHA 36 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM 

O RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE 

 
 
ENTÃO OS DONOS CHEGARAM E, COM ELES, DOIS ENORMES GATOS, QUE NÃO 
PARECIAM MUITO AMISTOSOS. O RATO DO CAMPO FICOU MUITO ASSUSTADO. 
FINALMENTE, O RATO DA CIDADE DISSE QUE PODERIAM COMER. SUBIRAM NA 
MESA E PEGARAM ALGUNS QUEIJOS. SÓ QUE OS GATOS ESTAVAM POR PERTO E... 
FOI UMA CORRERIA DAQUELAS! O RATO DA CIDADE QUE ERA GORDO, QUASE FOI 
PEGO PELOS GATOS. O RATO DO CAMPO CONSEGUIU FUGIR RAPIDINHO. 
 
QUANDO ESTAVA A SALVO, O RATO DO CAMPO DISSE: 
— PREFIRO O SOSSEGO E A POBREZA DO CAMPO, DO QUE FICAR SUJEITO A 
MORRER NA BOCA DO GATO TODA VEZ QUE QUISER UM PEDAÇO DE QUEIJO. 
O RATO DO CAMPO FEZ AS MALAS E FOI EMBORA. 
 
 
DESCREVA O QUE O RATINHO SENTIU E PENSOU QUANDO DECIDIU VOLTAR PARA SUA CASA NO 
CAMPO. 
 

Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOME:________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 18 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 18 

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 37 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 38 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 - VISÃO, AUDIÇÃO E TATO 
FOLHA 37 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças sobre pessoas que têm alguma deficiência visual ou 
auditiva e como os sentidos podem auxiliar a compreender o mundo. Se considerar necessário e adequado para a 
turma, ampliar a abordagem desse tema com as crianças. 
Proponha para a turma a brincadeira de cabra cega ou sua variação Curupira. 
 

Material: Um lenço ou pano para vendar os olhos.  
 
Modo de brincar: Formar um círculo com no máximo 15 crianças. Escolher a criança que será o Curupira. Seus 
olhos devem ser vendados com uma faixa de tecido. As demais crianças formam um círculo em volta dela. Cada 
criança da roda, uma por vez, deve perguntar: ―Curupira, o que é que você perdeu?‖ A criança de olhos vendados 
deve responder qualquer coisa, por exemplo: carrinho, bola, boneca. Então, a última criança da roda deve perguntar: 
―Curupira, o que é que você quer comer?‖ A criança vendada responde qualquer coisa e tira a venda. Nesse 
momento, interpretando o defensor das matas, ao notar que não vai ganhar a comida que deseja, o Curupira sai 
correndo atrás dos demais participantes. A primeira criança a ser pega se torna o novo Curupira 
 

2º Momento: 
 Apresentar a atividade explorando com os alunos as imagens representadas na folha 37 do caderno do aluno 
destacando não só o que estão fazendo, mas também quem aparece, onde estão, se tem uma ou mais pessoas, se 
existem outros elementos na imagem que permitam supor onde podem estar, se alguma ação se relaciona com outra 
atividade que fizemos e outras questões que favoreçam a leitura de imagens, o aperfeiçoamento da oralidade e o 
vocabulário. 
As situações representadas na atividade têm um sentido que favorece sua percepção. Assim, é importante estimular 
as crianças a percebê-lo e permitir que reflitam sobre as diferentes opiniões que podem surgir. Comentar que, em 
algumas situações, outros sentidos podem auxiliar uma percepção mais completa e atuarem de forma complementar. 
Incentivar que estabeleçam a relação das situações aos órgãos dos sentidos que estão sendo explorados. 
Essa atividade em grupo possibilita uma boa oportunidade para observar as crianças utilizando os conhecimentos 
sobre os sentidos e relacionando-os a situações do cotidiano e sua adequação. 
 
 

FOLHA 37 

ATIVIDADE 1/ROTINA – VISÃO, AUDIÇÃO E TATO 

 
LIGUE OS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS USADOS NAS ATIVIDADES QUE AS CRIANÇAS ESTÃO FAZENDO 
 
 
 
 
 
 MODELAR MASSINHA 
            VISÃO 
 
 
 
 
 
      OUVIR HISTÓRIA                   AUDIÇÃO 
 
 
 
 
 
    BRINCAR NO TABLET           TATO 
 
 
FAÇA UM X NOS SENTIDOS QUE VOCÊ MAIS USA PARA FAZER ESSA AIVIDADE. 
 
 
 
 
 
  NOME:____________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

x x  
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ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA – NÚMERO 3  
FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  
 
1º Momento: Na roda de conversa continue dando sequência sobre os números ao nosso redor e sua importância no 
dia a dia. No parque ou na sala de aula, faça o contorno do número 3 com fita crepe ou giz de lousa e peça aos 
alunos que andem sobre o seu contorno. Peça também que façam sinal com a mão especificando o número 3. 
Confeccione o número 3 em E.V.A. ou papel cartão e proponha às crianças uma brincadeira de colagem utilizando 
papel picado, cola colorida, algodão, etc para cobrir o número 3. Explore a relação entre o número e a quantidade. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 38 do caderno do aluno e explique à turma a realização da atividade proposta. 
Peça que pintem o número três e em seguida tracem o pontilhado. 
Trabalhe com músicas relacionadas aos números, como exemplo sugerimos as músicas "Os Números", "Mariana 
Conta", "Indiozinhos". Destaque o refrão da música que fala sobre o número em estudo. 
 

 FOLHA 38 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA DO CADERNO DO ALUNO 

 
VAMOS PINTAR O NÚMERO 3? EM SEGUIDA CUBRA O TRAÇADO DESSE NÚMERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

https://www.vagalume.com.br/xuxa/os-numeros.html
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.vagalume.com.br/galinha-pintadinha/indiozinhos.html
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AULA 19 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula19 

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/Rotina  
Folha 39 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 40 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 41 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 
FOLHA 39 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, convide as crianças para o pátio da escola e proponha que brinquem com os 
movimentos e traçados semelhantes da atividade da folha do caderno do aluno. Se achar interessante, incentivar as 
crianças a criarem uma gincana com atividades que explorem os movimentos e tenham algum 
desafio de controle, como andar com os pés sobre os traçados, andar com os pés afastados, 
um de cada lado do traçado, sem pisar na linha. 
Desenvolver o controle e a adequação do uso do corpo, coordenando as habilidades 
psicomotoras, é importante para a etapa preparatória da alfabetização, mas esse é um 
objetivo que precisa ser desenvolvido em diferentes propostas no cotidiano das crianças. 
Por isso, é necessário envolver familiares e todos os profissionais da escola para 
incentivar as crianças a aprimorarem suas habilidades e controles, sejam nos momentos 
de cuidado do corpo, de higiene, de organização e uso de espaços, como também nos 
momentos de desenvolver segurança e autonomia em cuidar de si e de conviver com os 
outros. 
 
2º Momento: Proponha a reprodução dos mesmos movimentos da atividade da folha do 
caderno, fazendo uso de diferentes recursos, como caixas de areia, lixas ou outros 
meios, para estimular a aprendizagem multissensorial de movimentos. Depois, solicitar 
que cubram os traçados na folha. 
Providenciar massinha de modelar e incentivar que as crianças tentem representar os 
movimentos dos traçados com a massinha, percebendo as diferenças entre eles. 
 
 

FOLHA 39 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
CUBRA OS TRAÇADOS DOS MOVIMENTOS QUE SEUS COLEGAS FIZERAM NO PARQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA – JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 
FOLHA 40 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a história de João e o Pé de Feijão. Sugerimos que acessem o site           
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/joao_pe_de_feijao_versao_digital.pdf que, de 
maneira simples, mas fascinante, reconta a história de maneira que as crianças bem pequenas acompanhem a história. 
Mostre as imagens do livro e pergunte para as crianças se elas já viram aquelas imagens e se sabem qual história é. 

 
JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 

 

Era uma vez uma viúva e seu único filho, João. Viviam na roça, numa 
casinha bem simples. Enfrentavam tempos difíceis, já que os dois não 
tinham dinheiro para comprar comida. — Querido, acabou o arroz, o 
feijão e todos os mantimentos. Pegue a nossa vaquinha, vá até a cidade 
e venda o único bem que ainda temos. 
 
João ficou bem triste, mas não havia outro jeito de se alimentarem. No 
caminho, ele conheceu um homem que lhe fez a seguinte proposta: — 
Criança, dê-me a sua vaquinha, que lhe dou estes sete grãos de feijão. É 
uma boa troca, porque são mágicos. 
 

O menino acreditou, fez a troca e voltou para casa com as sementes. Quando a mãe descobriu o que havia 
acontecido, ficou furiosa e jogou os feijões pela janela. Naquele mesmo dia, os dois foram dormir com fome, pois já 
não tinham nada para comer. 
Pela manhã, após o galo cantar, João se levantou, olhou pela janela do quarto e viu uma enorme árvore, que antes 
não existia no quintal. O menino correu até lá. Os grãos germinaram, e ali nascera um enorme pé de feijão. O tronco 
era espesso; as raízes eram grossas; e os galhos se entrelaçavam. 
Sem esperar a resposta, a mulherona resolveu escondê-lo dentro do açucareiro. Tum, tum, tum...  
 
Eram os passos do gigante malvado, que foi logo perguntando: 
— Que cheiro é esse? Estou com fome, muita fome! O gigante farejou por todos os cantos da cozinha, mas não 
achou o menino. 
— Meu senhor, sente-se à mesa, pois preparei maçãs e carne assada com batatas, o seu prato favorito.  
 
Enquanto comia, o guloso ordenava: — Galinha, bote os ovos de ouro! Harpa encantada, toque uma suave melodia! 
Depois da refeição, ele caiu em um sono profundo. Após ouvir tudo de dentro do recipiente, João resolveu escapulir e 
salvar as prisioneiras. 
No entanto, assustadas, a galinha cacarejou bem alto, e a harpa tocou um som estridente. Com isso, o grandalhão 
acordou. Nessa hora, João, que era muito esperto, fugiu, levando-as debaixo dos braços. O gigante foi atrás, mas 
não conseguiu alcançá-lo. 
João chegou ao pé de feijão e desceu rapidamente, deslizando e gritando por socorro. A mãe, muito preocupada, já o 
esperava e, assim que se encontrou com o filho, cortou a árvore. Então o menino contou toda a história. 
Daquele dia em diante, a família passou a cuidar dos novos amigos. E, toda manhã, como forma de gratidão, a harpa 
tocava uma bela melodia, e a galinha presenteava o lar com ovos de ouro. 
 
2º Momento: 
Após a leitura, faça aos alunos a seguinte pergunta: Será que existe a possibilidade de um pé de feijão crescer tanto 
assim?  
Após apresentar a pergunta, o professor deverá deixar que as crianças levantem hipóteses e escrevam todas elas em um 
cartaz. Ao longo da atividade será possível confirmar ou contradizer essas hipóteses.  
As orientações deverão ser lidas de novo, porém, dessa vez, uma a uma, para em seguida, materializar a ideia. 
Em seguida organize os pequenos grupos e os materiais providenciados previamente (feijão, algodão e copos descatáveis 
com água), distribuídos. É necessário que o professor oriente as crianças durante o plantio, ao numerar os copinhos durane 
a escolha dos locais que irão colocá-los, tendo em vista a análise comparativa do crescimento de cada pé de feijão.  
Após as orientações disponibilize a folha do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Eles irão fazer a 
experiência do plantio dos grãos de feijão. 
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/joao_pe_de_feijao_versao_digital.pdf
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FOLHA 40 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA - JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
VOCÊ OUVIU A HISTÓRIA JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO. VOCÊ NOTOUCOMO ELE CRESCEU? 
VIU COMO ELE FICOU BEM GRANDE? 
 

PLANTANDO FEIJÃO 
 

NESTE EXPERIMENTO, VOCÊ VAI OBSERVAR E REGISTRAR, POR VÁRIOS DIAS, O DESENVOLVIMENTO 
DOS GRÃOS DE FEIJÃO PLANTADOS EM 3 COPOS, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS EM TRÊS LOCAIS 
DIFERENTES: DENTRO DA SALA DE AULA, FORA DA SALA DE AULA; EM UM LUGAR QUE TENHA POUCA 
ILUMINAÇÃO. 
A INTENÇÃO É QUE VOCÊ COMPARE O DESENVOLVIMENTO DOS TRÊS PÉS DE FEIJÃO E ENTÃO 
RESPONDER ÀS QUESTOES PROPOSTAS 
QUAIS DEVEM SER AS CONDIÇÕES PARA QUE AS PLANTAS POSSAM CRESCER DE FORMA SAUDÁVEL? DO 
QUE ELAS PRECISAM?  
 
VOCÊ PRECISARÁ DE: 
 

 TRÊS COPOS DESCARTÁVEIS. 
 PEDAÇOS DE ALGODÃO. 
 TRÊS GRÃOS DE FEIJÃO. 
 ÁGUA. 

 
COMO FAZER: 
 

 FORRE O FUNDO DE CADA COPO DESCARTÁVEL COM UM POUCO DE ALGODÃO 
UMEDECIDO COM ÁGUA. 

 DEPOSITE OS GRÃOS DE FEIJÃO NOS TRÊS COPOS JÁ PREPARADOS PARA RECEBÊ-
LOS. EM CADA COPO DEVE TER UM PÉ DE FEIJÃO. 

 LOGO APÓS, COM A AJUDA DE SEU PROFESSOR, NUMERE CADA COPO (1, 2 E 3) E 
DISTRIBUA-OS CONFORME AS ORIENTAÇÕES ABAIXO: 
 

 COPO NÚMERO 1: DEVERÁ FICAR DENTRO DA SALA DE AULA. 

 COPO NÚMERO 2: DEVERÁ FICAR FORA DA SALA DE AULA. 

 COPO NÚMERO 3: DEVERÁ FICAR EM UM LUGAR COM POUCA ILUMINAÇÃO. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 3/ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS  
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente novamente a folha 7 do caderno do 
aluno e peça que elas observem as imagens contidas nela. Evidencie 
os detalhes que elas apresentam, como o movimento das pessoas em 
seu trabalho de colheita. 
Indague seus alunos sobre o uso de recursos para conseguir a 
sensação de movimento da pintura. Quais os recursos do desenho e da 
pintura utilizados pelo artista para dar a sensação dos pássaros 
voando, das pessoas executando a colheita do café ou da banana. 
Conseguimos esses efeitos com diferentes materiais? Como é 
conquistado o melhor resultado? O desenho que atencede a pintura é 
importante nese caso? 
 
2º Momento:  
Se houver poissibilidade, organize um passeio em que seja permitido ter contato com a vegetação do lugar, de 
preferência em dias em que o vento atinja certa velocidade, para que as crianças percebam, inclusive em vasos a 
céu aberto ou em outro local, o movimento das folhas e das árvores quando está ventando.  
Recorde tudo o que foi debatido e vivenciado para, logo após, colocar à disposição a folha 41 do caderno do aluno 
e apresentar a propota da atividade: escolher e registrar, a partir de tudo que seus alunos viram durante o passeio, o 
movimento de algo que chamou a atenção.   
Finalize a atividade, pedindo que exponham o que fizeram no centro da sala, para que todos possam observar e em 
seguida, questione-as. O que vocês escolheram representar? Como vocês fizeram para representar o movimento em 
diferentes direções? Todos fizeram da mesma forma? O que foi mais fácil de fazer? E o mais difícil? 
Coinclua destacando a importância da arte e elogie a participação de todos. 
 
 

FOLHA 41 

ATIVIDADE 23/ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO  

 
 

OBSERVE, NO ESPAÇO DA ESCOLA, O MOVIMENTO DAS PLANTAS NO JARDIM OU 
EM VASOS EM DIFERENTES LUGARES. LOGO APÓS, ESCOLHA UM DELES E 
REPRESENTE ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 20 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 20 

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 Música 
Folha 43 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 
FOLHA 42 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS/ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas farão uma brincadeira muito divertida! A ―Corrida das Letras‖. 
Leve-as para um espaço fora da sala de aula e propricie a brincadeira com as crianças. Se na escola tiver um 
professor de Educação Física, combine uma aula interdisciplinar com ele. Faça os combinados para a brincadeira e 
comece a brincar. O objetivo é trabalhar a coordenação motora. Inicialmente a grossa, com o corpo, e a seguir, a 
motora fina, no registro.  
Para ajudar num primeiro momento, risque no chão as 6 formas de percorrer o caminho, para que as crianças 
possam perceber o movimento que deve ser executado, de acordo com o sorteio do dado. 
Em seguida, explique para elas os combinados que a turma deve seguir para participar da ―Corrida das Letras‖ e faça 
algumas simulações até que todos compreendam a brincadeira. 

 
Simulados:  

1. Quando o nome é chamado, você deve lançar o dado. 

2. O desenho que sair no dado indica a maneira como cada um 
deve seguir o caminho. 

3. Você deve correr até a letra do seu nome, pegá-la e entregá-la 
ao professor. 
 
Durante a brincadeira, a cada retorno da corrida, mostre a turma a letra trazida pela 
criança. Fale em voz alta o nome da letra e o nome da criança que a pegou, para 
que seja realizado com a turma um trabalho de consciência fonológica. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 42 do caderno do aluno e apresente a proposta 
da atividade para as crianças. Circule entre elas e faça a mediação quando 
necessário. 

 
FOLHA 42 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
HOJE VOCÊ APRENDEU COM SEUS COLEGAS UMA BRINCADEIRA MUITO DIVERTIDA: ―CORRIDA DAS 
LETRAS‖. 
AGORA, REGISTRE ABAIXO A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME NO QUADRO, APÓS, REPRESENTE O 
CAMINHO PERCORRIDO POR VOCÊ DA SETA ATÉ A LETRA DO SEU NOME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

Resposta Pessoal. 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 43 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a música ―Numa Sala de Reboco‖, de Luiz Gonzaga. Convide-as a 
acompanhar a música com o corpo, a imitar o movimento do sanfoneiro etc. 
Explique para as crianças que muito cedo, ainda criança ele aprendeu a tocar a sanfona de oito baixos do pai. Aos 
oito anos, quando não estava trabalhando no campo, já se a presentava sozinho como músico. 
Fale para elas que ele é conhecido no Nordeste como o Rei do Baião e que foi ele que inventou o trio formado por 
sanfona, zabumba e triângulo. Luiz Gonzaga percebeu que bastavam três músicos tocando esses instrumentos para 
animar quaquer festa. Conte que o tipo de música que esses trios tocam é chamado de forró pé-de-serra em menção 
à região onde o Rei do Baião nasceu (Ao pé da serra do Araripe). 

 
Fonte: https://plenarinho.leg.br/index.php/2021/06/luiz-gonzaga-o-rei-baiao/ (Com adaptações) 

 
NUMA SALA DE REBOCO 
Luiz Gonzaga 
 
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco 
Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco 
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco 
Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco 
 
Enquanto o fole tá tocando tá gemendo 
Vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só 

E ninguém nota que eu estou lhe conversando 
E nosso amor vai aumentando pra coisa mais melhor 
 
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco 
Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco 
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco 
Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco

 
2º Momento: 
Disponibilize a folha43 do caderno do aluno, toque a música novamente e leia a situação-problema proposta. Não 
dê respostas e nem forneça dicas no intuito de responderem rapidadmente. 
Forme as duplas e nesse momento circule entre elas para observar e escutar o que elas comentam e quais 
instrumentos conseguiram identificar durante a análise.  Deixe a música tocando enquanto conversam e registram os 
instrumentos na folha. 
Ao final, organize as crianças novamente na grande roda e informe que cada dupla irá se apresentar para mostrar 
quais os instrumentos conseguiram identificar. 

 
FOLHA 43 

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA DO CADERNO DO ALUNO 

 
HOJE VOCÊ CONHECEU UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO CANTOR E COMPOSITOR LUIZ GONZAGA, MAIS 
CONHECIDO COMO O REI DO BAIÃO. 
 

A MÚSICA NUMA SALA DE REBOCO, CANTADA POR LUIZ 
GONZAGA, FOI UM GRANDE SUCESSO PRINCIPALMENTE NO 
NORDESTE BRASILEIRO. 
AGORA RESPONDA: QUAIS INSTRUMENTOS SÃO USADOS PARA 
TOCAR O BAIÃO? REPRESENTE-OS ABAIXO. 

Resposta Pessoal 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

Todo tempo quanto houver pra mim é pouco 
Pra dançar com meu benzinho numa sala de 
reboco. 
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco 
Pra dançar com meu benzinho numa sala de 
reboco [...] 

Luiz Gonzaga 

https://plenarinho.leg.br/index.php/2021/06/luiz-gonzaga-o-rei-baiao/
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 5 

  
AULAS DE 21 a 25 
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AULA 21 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 21 

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 – Rotina 
Folha 44 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 45 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 
FOLHA 44 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES E TRANSFORMAÇÕES/TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças o trava-língua O tempo perguntou ao tempo: 
 

O TEMPO PERGUNTOU AO TEMPO 
QUANTO TEMPO O TEMPO TEM . 
O TEMPO RESPONDEU AO TEMPO 
QUE O TEMPO TEM TANTO TEMPO  
QUANTO TEMPO O TEMPO TEM. 
 

Auxilie as crianças a repetir lentamente o trava-língua e, depois, repitam-no aumentando gradualmente a velocidade da 
pronúncia das palavras. Em seguida, faça os seguintes questionamentos: Quando você ouve a palavra tempo, do que você 
se lembra? Quanto tempo você acha que o tempo tem? Como vocês acham que podemos medir o tempo? O que acontece 
com as pessoas, com as plantas e os lugares quando o tempo passa? Explore o tema, permita que elas expressem suas 
idéias livremente e após, conclua a conversa destacando que o tempo muda as pessoas, os animais, as plantas e os 
lugares, mas que animais e as plantas também mudam o mundo. 
 
2º Momento: 
Convide as crianças a brincarem de esconde-esconde na área externa da sala de aula. Combine com elas que uma das 
crianças ficará de olhos vendados e as demais correram para esconder. O tempo para os participantes se esconderem será 
determinado pela contagem dos números até 20, feita em voz alta pela criança que estará de olhos vendados . Enquanto 
ela conta, as outras precisam encontrar um esconderijo.  
Depois da contagem, a criança tirará a venda e procurará os participantes até que todos sejam encontrados. Após 
finalizarem a primeira rodada da brincadeira, lance algumas questões: Como o tempo para as crianças esconderem foi 
marcado na brincadeira? Qual criança foi encontrada primeiro? Qual a criança demorou mais tempo para ser encontrada? 
Explique a elas que aquela que foi encontrada primeiro contará e procurará as demais crianças na rodada seguinte do 
esconde-esconde. 
Antres de inciar a segunda parte da brincadeira, peça a criança de olhos vendados para contar de forma mais lenta em 
relação à contagem feita na rodada anterior. Quando todos os participante forem encontrados finalize a brincadeira 
perguntando: Nas duas rodadas da brincadeira as crianças contaram até 20 para todos esconderem. O tempo para se 
esconder foi o mesmo nas duas rodadas? Por que o tempo de contagem da segunda rodada foi mais demorado? De que 
outra forma o tempo pode ser marcado para as crianças se esconderem para que ele seja igual em todas as rodadas das 
brincadeiras? Por meio dessas táticas, é possível trabalhar a percepção das crianças para a necessidade de uma medida 
padrão para contar o tempo. 
 
3º Momento: 
Disponibilize a folha 44 do caderno do aluno e mostre a imagem da criança contando na brincadeira de esconde-escond. 
Motive-as a contar oralmente até o número 20 e observando o quadro númerico da sala, completar os números que faltam 
na folha. 
 

FOLHA 44 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
O MUNDO SE TRANSFORMA COM O PASSAR DO TEMPO PARA VIVENCIAR A CONTAGEM DO TEMPO, VOCÊ 
BRINCOU COM SUA TURMA DE ESCONDE-ESCONDE, CONTANDO ATÉ 20 OBSERVANDO O QUADRO NUMÉRICO 
DA SALA. COMPLETE OS NÚMEROS QUE FALTAM NA CONTAGEM DA BRINCADEIRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
POR QUE É PRECISO CONTAR ATÉ 20 PARA IR PROCURAR OS ESCONDERIJOS DOS COLEGAS? O QUE 
ACONTECERIA SE A CRIANÇA QUE PROCURA OS COLEGAS CONTASSE ATÉ CINCO? CONTAR RÁPIOD E 
DEVAGAR RESULTA NO MESMO TEMPO PARA SE ESCONDER? 
Resposta Pessoal 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

1 _2__ 3 __4__ 5 __6___ 7 _8__ 9  10 11 12 
 
 13 14  15  16 17 18  19  20 

 
LÁ VOU EU! 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O CASO DO BOLINHO - FOLHA 45 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento 
Na roda de conversa faça a leitura com inferência do trecho que faz parte do texto ―O Caso do Bolinho‖. Preste 
atenção para as inferências que deverão ser feitas, com o objetivo de promover a antecipação de significado por 
parte das crianças. 
Lembramos que, na leitura com inferências, as perguntas feitas devem estar voltadas para antecipar os fatos que 
serão narrados e não para a compreensão e interpretação de texto. Elas disparam pensamentos e sentimentos, 
resultados de experiências de vida ou de seus conhecimentos prévios. Às vezes, a antecipação de significaos se 
confirma ou não. 
Acesse e assista o vídeo com a contação da história: ―O caso do bolinho‖ do varal de 
histórias, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=fL_aexsZAV8 
 

O CASO DO BOLINHO 
 
UM BELO DIA O VÔ ACORDOU COM UMA VONTADE ENORME DE COMER BOLINHO, 
ENTÃO PEDIU PARA A VÓ FAZER, ELA FOI LOGO PARA A COZINHA E PREPAROU O 
BOLINHO COM MUITO AMOR. DEPOIS DE PRONTO A VÓ TIROU O BOLINHO DO 
FORNO E COLOCOU NA JANELA PARA ESFRIAR. O BOLINHO FICOU QUIETINHO, MAS 

LOGO SE CANSOU DE FICAR PARADO E COMEÇOU A ROLAR.  
 
ROLOU DA JANELA PARA A CADEIRA, DA CADEIRA PARA O CHÃO, DO CHÃO PARA O QUINTAL E 
CONTINUOU ROLANDO ESTRADA AFORA, ATÉ QUE ENCONTROU UMA LEBRE. 
 O BOLINHO COMO ERA MUITO ESPERTO DISSE PARA A LEBRE NÃO COMÊ-LO ANTES DE 

CANTAR UMA MÚSICA, ELA ESPEROU.  
 
― EU SOU UM BOLINHO, REDONDO E FOFINHO, DE CREME RECHEADO, NA MANTEIGA ASSADO. DEIXARAM-
ME ESFRIANDO, MAS EU FUI ROLANDO! O VÔ NÃO ME PEGOU, A VÓ NÃO ME PEGOU, NEM VOCÊ, DONA 
LEBRE, VAI ME PEGAR! ‖ E ENQUANTO ELE CANTAVA SAIU ROLANDO, ANTES QUE A LEBRE PUDESSE 
PISCAR OS OLHOS. 
 
 ELE CONTINUOU ROLANDO E ENCONTROU O LOBO QUE ESTAVA FAMINTO E DISSE 
QUE IRIA COMÊ-LO. COMO ELE ERA MUITO ESPERTO DISSE PARA O LOBO, ANTES DE 
ME COMER ME DEIXE CANTAR UMA LINDA CANÇÃO PRA VOCÊ:  
― EU SOU UM BOLINHO, REDONDO E FOFINHO, DE CR EME RECHEADO, NA MANTEIGA 
ASSADO. DEIXARAM-ME ESFRIANDO. MAS EU FUGI ROLANDO! O VÔ NÃO ME PEGOU, 
A VÓ NÃO ME PEGOU, A LEBRE NÃO ME PEGOU. NEM VOCÊ, LOBO BOBO, VAI ME 
PEGAR! ‖ E SAIU CORRENDO ANTES QUE A MÚSICA TERMINASSE.  
 
ENQUANTO O BOLINHO ESTAVA ROLANDO ENCONTROU UMA RAPOSA, BICHO MUITO ESPERTO E QUE A 
DIAS NÃO COMIA NADA, ENTÃO ESTAVA COM MUITA FOME. ANTES QUE O BOLINHO PUDESSE FALAR 
QUALQUER COISA ELA COMEÇOU A FAZER PERGUNTAR PARA ELE E PEDIU PARA ELE CANTAR UMA 
LINDA CANÇÃO.  
 
E O BOLINHO CANTOU: ―EU SOU UM BOLINHO, REDONDO E FOFINHO, DE CREME RECHEADO, NA 
MANTEIGA ASSADO. DEIXARAM-ME ESFRIANDO, MAS EU FUGI ROLANDO! O VÔ NÃO ME PEGOU, A VÓ NÃO 
ME PEGOU, A LEBRE NÃO ME PEGOU, O LOBO NÃO ME PEGOU, NEM VOCÊ, DONA RAPOSINHA, VAI ME 
PEGAR! ‖ 

 
 E A RAPOSA MUITO ESPERTA, QUERENDO COMER O BOLINHO DISSE: — QUE LINDA 
CANÇÃO, COMO VOCÊ CANTA BEM BOLINHO! MAS TENHO PROBLEMA NO MEU OUVIDO 
E NÃO CONSIGO ESCUTAR DIREITO, PULA AQUI NO MEU FOCINHO, FICA MAIS 
PERTINHO, PRA EU OUVIR VOCÊ DIREITINHO! O BOLINHO MUITO INGÊNUO PULOU NO 
FOCINHO DA RAPOSA, E A RAPOSA,COMEU O BOLINHO COM UMA DENTADA SÓ, NHOC! 

 
Tatiana Belinky, O Caso dos Bolinhos, 1990  (Com adaptações) 

 
 

2º Momento: 
Após a leitura, disponibilize a folha 45 do caderno do aluno e lance uma pergunta de cada vez. Busque perceber se 
compreenderam o que a questão pede e o que poderão responder, dando tempo que registrem suas respostas antes 
de partir para a questão seguinte.   

https://www.youtube.com/watch?v=fL_aexsZAV8
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FOLHA 45 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O CASO DO BOLINHO  

 
AGORA, REPRESENTE SUAS IDEIAS PARA REPONDER ÀS PERGUNTAS QUE SEGUEM. 
 
 
    QUEM PEDIU PARA FAZER O BOLINHO?     QUEM FEZ O BOLINHO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO ERA O BOLINHO? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 22 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 22 

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  
Folha 46 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 47 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 
FOLHA 46 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a brincadeira de esconde-esconde realizada na última aula. 
Convide cada criança a expressar, por meio de um desenho com giz de cera sobre um pedaço de lixa, qual foi o 
lugar que ela mais gostou de de se esconder durante a brincadeira. Conforme elas forem terminando os desenhos. 
Ao finalizar a atividade, questione: Todas as crianças terminaram seus desenhos ao mesmo tempo? Por que 
algumas terminaram antes e outras, depois? Explique as crianças que cada uma tem seu ritmo e seu próprio tempo 
para pensar e se expressar. Ressalte o respeito que se deve ter em uma relação a essa diferença entre as pessoas.  
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 46 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Peça que colem o desenho que 
fizeram no local indicado. 
 

FOLHA 46 

ATIVIDADE 1/ROTINA 

 
DURANTE A BRINCADEIRA, VOCÊ SE ESCONDEU EM ALGUNS LUGARES DA 
ESCOLA. 
USANDO LIXA DE PAREDE E GIZ DE CERA, DESENHE O LUGAR DE QUE MAIS 
GOSTOU DE BRINCAR, DEPOIS, COLE A LIXA NO ESPAÇO ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O CASO DO BOLINHO - FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome o texto lido no dia anterior com questionamentos que deem 
essa condição aos alunos. Pergunte, por exemplo: Quem se lembra do texto que li na aula 
passada? De que se tratava? 
Logo após, disponibilize a folha 47 do caderno do aluno e faça um a pergunta por vez. 
Busque perceber se compreenderam o que a questão pede e o que poderão responder. 
Respeite o ritmo de cada criança, tanto para o tempo que irá usar para conversar com o 
colega de dupla e responder às questões, quanto para a forma que utilizará para fazer o 
registro. Pode ser que utilizem o desenho para mostrar as conclusões que chegou, devendo 
ser incentivado. 
 

FOLHA 47 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O CASO DO BOLINHO  

 
 
AGORA, REPRESENTE SUAS IDEIAS PARA REPONDER ÀS PERGUNTAS QUE SEGUEM. 
 
 
 
QUAL ANIMAL O BOLINHO ENCONTROU PRIMEIRO?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E EM SEGUIDA, QUAL ANIMAL O BOLINHO ENCONTROU? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUAL FOI O ÚLTIMO ANIMAL QUE CRUZOU NO CAMINHO DO BOLINHO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 23 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 23 

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 Matemática 
Folha 49 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 

 
  



114  

ATIVIDADE 1/ROTINA – O RELÓGIO  
FOLHA 48 DO CADERNO DO ALUNO 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, inicie o diálogo, explicando que  usamos o relógio para medir o tempo. O relógio indica  horas e 
minutos. Nos relógios de ponteiro, o ponteiro pequeno marca as horas, o ponteiro grande marca os minutos. 
Em seguida, pergunte-lhes: Em sua casa há relógios? Como é o relógio da sua casa? Fale com elas que existem 
diferentes tipo de relógios: de parede, de pulso, digital, no celular etc. 
Peça às crianças que analisem com atenção um relógio de parede, com números e três ponteiros, e ouçam seu som. 
Para que elas se acostumem com esse objeto que registra o tempo, pergunte: Quais números aparecem no relógio? 
Quantos ponteiros o relógio possui? Os ponteiros são iguais? Qual ponteiro marca as horas? Em qual número o 
ponteiro está agora? Quantas horas tem um dia? 
 
2º Momento:  
Com um lápis, simule o ponteiro das horas dando volta no relógio e convide as crianças a recitar as horas desde 1 
hora da manhã até a meia noite. Explique para elas que o ponteiro precisa de duas voltas completas no relógio para 
que o outro dia comece. 
Peça às crianças que, durante os próximos dias, observem o relógio funcionando, a fim de tentarem descobrir mais 
informações sobre o registro do tempo e de verificarem em que horas começam e terminam a aula e o horário do 
recreio.  
Em seguida, faça uma pergunta às crianças: O que os outros ponteiros do relógio marcam? Explique-lhes que o 
tempo é marcado no relógio por elas, minutos e segundos. 
 
3º Momento: 
Disponibilize a folha 48 do caderno do aluno e peça às crianças que façam um desenhode observação do relógio. 
Em seguida, peça-lhes que pintem apenas aqueles que aparecem no relógio.  
 
 

FOLHA 48 

ATIVIDADE 1/ROTINA – O RELÓGIO  

 
VOCÊ APRENDEU QUE O RELÓGIO MARCA A PASSAGEM DO TEMPO AO LONGO DO DIA. 
FAÇA UM DESENHO DE OBSERVAÇÃO DO RELÓGIO DE SUA SUA SALA. 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVE OS NÚMEROS ABAIXO E PINTE SOMENTE AQUELES QUE APARECEM NO RELÓGIO 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA 
FOLHA 49 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  
 
1º Momento: Na roda de conversa continue dando sequência sobre os números ao nosso redor e sua importância no 
dia a dia. No parque ou na sala de aula, faça o contorno do número 4 com fita crepe ou giz de lousa e peça aos 
alunos que andem sobre o seu contorno. Peça também que façam sinal com a mão especificando o número 4. 
Confeccione o número 4 em E.V.A. ou papel cartão e proponha às crianças uma brincadeira de colagem utilizando 
papel picado, cola colorida, algodão, etc para cobrir o número 4. Explore a relação entre o número e a quantidade. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 49 do caderno do aluno e explique à turma a realização da atividade proposta. 
Peça que pintem o número quatro e em seguida tracem o pontilhado. 
Trabalhe com músicas relacionadas aos números, como exemplo sugerimos as música", "Mariana Conta", 
"Indiozinhos". Destaque o refrão da música que fala sobre o número em estudo. 
 
 

FOLHA 49 

ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA – NÚMERO 4 

 
VAMOS PINTAR O NÚMERO 4? EM SEGUIDA CUBRA O TRAÇADO DESSE NÚMERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.vagalume.com.br/galinha-pintadinha/indiozinhos.html
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AULA 24 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 24 

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/Rotina  
Folha 50 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 51 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 

 
  



117  

ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças que o dia e a noite indica uma passagem do tempo. Com base no 
conhecimento prévio das crianças, peça-lhes que observem as imagens e desenhem atividades que costumam fazer 
durante o dia e durante a noite. 
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 50 do caderno o aluno e apresente a proposta da atividade. 
 

FOLHA 50 

ATIVIDADE 1/ROTINA – DIA E NOITE 

 
OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E DESENHE UMA ATIVIDADE QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER DURANTE O DIA 
E DURANTE A NOITE. 
 

ATIVIDADES QUE FAÇO DURANTE O DIA ATIVIDADES QUE FAÇO DURANTE A NOITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 

 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 51 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a experiência do plantio dos grãos de feijão e peça que as crianças registrem na folha 
51 do caderno do aluno o crescimento dos grãos em cada um dos copinhos.  
 
 

FOLHA 51 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA: FASE 1 
 
DEPOIS DE TRÊS DIAS DE OBSERVAÇÃO, REGISTRE O CRESCIMENTO DOS GRÃOS DE FEIJÃO EM CADA 
UM DOS COPINHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
 

ATIVIDADE 3/ARTE/OFICINA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas.  
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão o  rganizar uma 
exposição. Organize o espaço da oficina com diferentes materais, secos e 
aquosos, suportes variado, papeis, revistas, jornais, paninhos coloridos e 
material reciclável.  
Coloque ainda à disposição, enciclopédias, imagens diversas, livros com 
ilustrações. Deixe as crianças explorarem os materiais e o acervo artístico 
disponível. Incentive-as a inicar a produção artística criando o fundo para, 
no dia seguinte, incluírem imagens nele. 
Na hora da produção circule entre elas e faça intervenções e sugestões 
que permitam que escolham o que querem fazer e como irmão fazê-lo.  
A oficina não propõe um tema, ela é a ocasião para que as crianças 
apliquem as técnicas descobertas ao longo das aulas que tiveram, no entanto, o que vão realizar é de total autoria de 
cada criança. 
 
2º Momento: 
Prepare o ambiente e monte com o auxilio das crianças uma exposição. 
Questione sobre o sentimento de terem concluído a oficina e se gostaram do resultado atingido. 
Conclua a aula com um resumo das aprendizagens conquistadas, parabenizando as crianças pelos registros, 
imaginação e criatividade. 
 
  

COPINHO NÚMERO 1 COPINHO NÚMERO 2 COPINHO NÚMERO 3 
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AULA 25 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 25 

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 Música 
Folha 53 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 - SAUDAÇÕES 
FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente a música Por que diz bom dia, da dupla Palavra Cantada, para as 
crianças escutarem. Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=HTHKKT63Ejo 
 
Se é manhã, porque diz bom dia? 
Se à tarde, chama boa tarde 
Se à noite, chama boa noite, chama boa tarde 
Porque diz bom dia? 
 
Se é manhã, diz boa manhã 
Porque à tarde, chama boa tarde 
E à noite, chama boa noite, chama boa tarde 
Porque diz bom dia? 
 
Vá ao quadro e escreva as palavras bom dia, boa tarde e boa noite e pergunte: Por que as pessoas dizem boa noite? 
Por que as pessoas dizem boa tarde? Por que de manhã as pessoas dizem bom dia em vez de dizer boa manhã? 
Explique a eleas que essas palavras são usadas para cumprimentar as pessoas e, como a manhã é a primiera parte 
do dia, espera-se que todo o dia seja bom, e não somente o período da manhã. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 52 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Peça-lhes que 
observem as imagens e contornem aquela que combina com a saudação boa noite. Em seguida, solicite a elas 
transcrevam as palabras dia e noite nos retângulos, conforme os cenários das imagens. Logo após, motive-as a 
ilustrar como elas representariam as três partes do dia em um livro infantil. 
 

FOLHA 52 

ATIVIDADE 1/ROTINA - SAUDAÇÕES 

 
AS PALAVRAS DE SAUDAÇÃO BOM DIA, BOA TARDE E BOA NOITE SÃO DITAS EM DETERMINADOS 
MOMENTOS DO DIA. CONTORNE A IMAGEM QUE COMBINA COM A SAUDAÇÃO BOA NOITE. EM SEGUIDA, 
TRANSCREVA AS PALAVRAS CONFORME AS IMAGENS CORRESPONDENTES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UM DIA É DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, MANHÃ, TARDE E NOITE. COMO VOCÊ REPRESENTARIA ESSAS 
TRÊS PARTES EM UM LIVRO INFANTIL? IMAGINE E ILUSTRE SUAS IDÉIAS. 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

 
NOITE 

 
DIA 

https://www.youtube.com/watch?v=HTHKKT63Ejo


121  

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, coloque novamente a música Numa sala de reboco, de Luiz Gonzaga. Em seguida disponibilize 
a folha 53 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Promova uma conversa sobre os instrumentos 
apresentados para o desenvolvimento da atividade. Pergunte para elas como se chama o primeiro instrumento? Ele 
se parece com algum outro? É pesado? Tem vários tamanhos? Do que ele é feito? Vocês já viram alguém tocando 
esses instrumentos?  
Em seguida, leia a situação-problema da folha e forme duplas. Circule entre as crianças para ajudar ou mediar 
quando houver necessidade. 
 
2º Momento: 
Na finalização, organize as crianças em grupos de três. Cada um deverá apresentar um dos instrumentos. Avise-os 
de que, quando um comando for dado, elas deverão imitar com a própria voz o som emitido pela 
sanfona/zabumba/triângulo. 
O importante, nesta hora, é o improviso e a forma como resolvem o problema de ter que reproduzie os sons dos 
instrumentos. 
Feche a atividade valorizando o empenho dos seus alunos em responder às propostas feitas durante a aula. 

 
 

FOLHA 53 

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA DO CADERNO DO ALUNO 

 
HOJE VOCÊ APRENDEU QUE SÃO NECESSÁRIOS, NO MÍNIMO, TRÊS INSTRUMENTOS PARA TOCAR O 
BAIÃO. OLHE COM BASTANTE ATENÇÃO E TENTE IMAGINAR O SOM QUE CADA UM DELES PRODUZ E 
REPRESENTE SEUS PENSAMENTOS ABAIXO DE CADA UM DELES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

  



122  

 
 

 
 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 6 

  
AULAS DE 26 a 30 
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AULA 26 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 26 

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 – Rotina 
Folha 54 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 55 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 - SAUDAÇÕES 
FOLHA 54 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, converse com as crianças que depois que elas aprenderam os diferentes períodos que compõe 
um dia, explique-lhes que os dis são chamados de: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, 
sexta-feira e sábado. Confeccione um calendário semanal em tamanho A3 e peça que elas recitem a sequência dos 
dias e explique-lhes que esses dias compõe uma semana. 
Exponha o calendário e pergunte-as: Quantos dias tem uma semana? Quantas manhãs tem uma semana? E 
quantas tardes? E quantas noites? Hoje é qual dia da semana? E ontem? Que dia foi? Amanhã será qual dia da 
semana? 
Ao longo da semana, convide uma criança por dia para desenhar, no espaço correspondente ao dia no calendário 
semanal, uma atividade típica daquele dia, como por exemplo: brincar no parque, ir na biblioteca, piscina etc. 
Igualmente, a cada dia, pergunte as crianças sobre qual é o nome do dia atual, anterior e posterior.  
 
2º Momento:  
Ao finalizarem a construção coletiva do calendário semana, fotografe-o e imprima uma cópia para cada criança colar 
na folha 54 do caderno do aluno em seguida, convide as criaças a brincar de caça-palavra e peça que identifiquem 
as letras da palavra semana e, após, qua a procurem no quadro e pintem as letras correspondentes à palavra.  
 

FOLHA 54 

ATIVIDADE 1/ROTINA – DIAS DA SEMANA 

 
VOCÊ APRENDEU QUE CADA DIA DA SEMANA TEM UM NOME. VOCÊ CONFECCIONOU COM SEUS 
COLEGAS UM CALENDÁRIO SEMANAL CONTENDO DESENHOS SOBRE CADA UM DOS DIAS. COLE UMA 
FOTO DESSE CALENDÁRIO. 
 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAMOS BRINCAR DE CAÇA-PALAVRA? PROCURE NO QUADRO A PALAVRA SEMANA E PINTE AS LETRAS 
CORRESPONDENTES A ESSA PALAVRA. 
 

A U G E C X P B 
E S E M A N A C 

I O H L D Z N F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM 
O CASO DO BOLINHO - FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a história O Caso do Bolinho ecertifique-se que todos entenderam a história pedindo 
aos alunos que a recontem coletivamente. Retome o que foi pedido durante a leitura, e questione-as sobre as 
diferenças de comportamento entre a lebre e o lobo e a esperta raposa. 
Após a exploracao do texto, disponibilize a folha 55 do caderno do aluno e faça a proposta da atividade. Forme as 
duplas e no momento da execução da trefa, circule entre as crianças e faça a mediação quando necessário.  
 
 
 

FOLHA 55 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O CASO DO BOLINHO  

 
AGORA É COM VOCE! IMAGINE QUE O BOLINHO NÃO FOI COMIDO PELA RAPOSA, MAS CONTINUOU 
SEU CAMINHO, ENCONTRANDO OUTRO PERSONAGEM. CRIE UM NOVO FINAL PARA A HISTÓRIA. 
Reposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 27 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 27 

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 56 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/COMO ESTÁ O TEMPO HOJE? 
FOLHA 56 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente para as crianças a música: A janelinha abre e fecha de Patati Patatá. 
Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=T2trblFuoQg 
 
A janelinha abre e fecha 
Patati Patatá 
 
A JANELINHA FECHA QUANDO ESTÁ CHOVENDO 
A JANELINHA ABRE SE O SOL ESTÁ APARECENDO 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 
 
A FLORZINHA FECHA QUANDO ESTÁ CHOVENDO 
A FLORZINHA ABRE SE O SOL ESTÁ APARECENDO 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 
 

O GUARDA-CHUVA ABRE QUANDO ESTÁ CHOVENDO 
O GUARDA-CHUVA FECHA SE O SOL ESTÁ 
APARECENDO 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 
 
A JANELINHA FECHA QUANDO ESTÁ CHOVENDO 
A JANELINHA ABRE SE O SOL ESTÁ APARECENDO 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 
PRA LÁ, PRA CÁ, PRA LÁ PRA CÁ PRA LÁ 

 
2º Momento: Pergunte para as crianças o porquê do movimento da abertura e fechamenyo da janela exposto na 
canção. 
Caminhe com as crianças pelas dependências da escola, observem se são formadas sombra; se formar, explique 
para elas por que são formadas. 
Se o dia estiver ensolarado, mostre para as crianças o céu. Se possível; deitem no chão para observar o movimento 
das nuvens.  
Caso esteja chovendo, é interessante conseguir um local para que elas possam observar as gotas de chuva caindo.  
Em seguida a esse momento de observação, pergunte-as se o tempo muda todo dia e se elas sabem por que isso 
acontece. 
Volte ao calendário e mostre as estações do ano. Em seguida, diponibilize a folha 56 do caderno do aluno, 
apresente a proposta da atividade e faça a mediação quando preciso. 
 

FOLHA 56 

ATIVIDADE 1/ROTINA – COMO ESTÁ O TEMPO HOJE? 

 
OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E FAÇA UM CÍRCULO NA IMAGEM QUE MELHOR REPRESENTA O CLIMA 
QUE VOCÊ OBSERVOU COM SUA PROFESSORA NA AULA DE HOJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALGUMAS PESSOAS PREFEREM O FRIO, OUTRAS PREFEREM O CALOR E OUTRAS, AINDA, GOSTAM DE 
DIAS COM CHUVA. CADA UM TEM SUA PREFERÊNCIA SOBRE O CLIMA. QUAL A SUA PREFERIDA? 
CONVERSE COM SUA PROFESSORA E COM SEUS COLEGAS E CONTE PARA ELES. 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T2trblFuoQg
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – PREPARANDO A RECEITA DO BOLINHO 
O CASO DO BOLINHO  

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, para essa você precisará de cartolina, cola, fita adesiva, caneta hidrocor, ingredientes do bolo, liquidificador e 
forma para assar bolo. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome com as crianças a história o Caso do Bolinho. Sugira que a história seja contada de outra 
forma: usando fantoches e um bolo de verdade. Mas para isso precisarão fazer um bolo e depois o usarão para contar a 
história, juntamente com os fantoches dos personagens. 
 
2º Momento: Fazendo o bolo 
 
Ingredientes: 

 4 unidade(s) de ovo 

 2 xícara(s) (chá) de açúcar 

 3 xícara(s) (chá) de farinha de trigo 

 1 xícara(s) (chá) de margarina 

Como fazer 
Bata todos os ingredientes de uma só vez no liquidificador por cerca de 5 minutos. Coloque em forma de buraco central, 
untada e enfarinhada. Leve para assar em forno médio e pré-aquecido. 
Organize um espaço onde o bolo possa ser preparado pelas crianças. Este deve ter uma mesa grande onde ficarão os 
materiais a serem utilizados no preparo do bolo e onde as crianças possam ficar em volta para manusear os ingredientes e 
acompanhar o preparo. Cole também uma cartolina na parede, onde possam escrever a receita do bolo. Questione as 
crianças sobre o que acham que precisam para fazer o bolo e, em seguida, apresente os ingredientes que precisarão para 
a receita escolhida. A medida que for apresentando os ingredientes vão registrando cada um na cartolina, usando também 
algumas embalagens como forma de registro e ilustração. 
Depois de registrarem os ingredientes, questione como fazer o bolo com aqueles ingredientes. E então, medidas pelos 
adultos, as crianças vão aprendendo como preparar o bolo, e ajudando nesse preparo. Cada um pode colocar um 
ingrediente (uma colher de trigo ou de açúcar, por exemplo). Conforme forem preparando, a professora que está 
registrando vai também chamando a atenção das crianças para o modo de preparo do bolo e escrevendo essa nova etapa 
na cartolina. 
Após  colocarem todos os ingredientes, explique que agora o bolo precisa ser assado no forno. Mas isso é melhor a 
professora fazer sozinha, pois o fogão é perigoso para as crianças. Convide-as então, para irem brincar, no parque por 
exemplo, e quando o bolo estiver pronto se reunirão novamente para ouvirem  a história e posteriormente comerem o 
bolinho.     
  
3º Momento: O caso do bolinho com fantoches e bolo de verdade 
Com o bolo feito com a ajuda das crianças, envolto em filme PVC, fantoches dos personagens,  tapete e almofadas. 
Passe filme PVC no bolo, de modo que fique protegido e fácil de manusear  na hora da história, além de decorá-lo com 
olhinhos, nariz e boca, conforme ilustração abaixo. Separe fantoches dos personagens da história. Caso não tenham todos 
os fantoches dos personagens na escola, estes podem ser substituídos por outros, pois além do bolinho todos os outros 
personagens são animais, e se substituídos não vão alterar o enredo da história. 
  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 
 

Novamente organize um espaço com tapete e almofadas para que as crianças apreciem o caso do bolinho, agora com 
novos recursos. O professor poderá contar a história sentado na roda, junto com as crianças, ou escondido atrás de alguma 
coisa, (um painel, um lençol, uma mesa, um portão, etc.) para que só os fantoches apareçam. Não esqueça de reservar um 
lugar para colocar o bolo, pode ser em cima de uma cadeira. Como no final da história a raposa come o bolinho, o professor 
pode fantasiar a situação dizendo que ela quer dividir o bolo com as crianças. E assim, o bolo pode ser repartido e 
saboreado por todos.    
  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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AULA 28 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 28 

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 57 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 58 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/FAZ DE CONTA DE SUPERMECADO 
FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 

 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ 
 

Professor para essa atividade solicite previamente às famílias que mandem pelas crianças, embalagens vazias 
variadas. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, brinque com as crianças com as embalagens que elas trouxeram de casa. Essa atividade 
possibilita trabalhar a realidade social das crianças. Como elas já conhecem as embalagens em casa, a tarefa torna-
se mais significativa. 
Muitas crianças, mesmo sem saber ler convencionalmente, já sabem o que está escrito nas embalagens. Permita 
que elas tentem identificar o nome dos rótulos antes de você ler para elas. Em seguida, peça que os classifiquem  
por tipo de uso: alimentos, higiene e limpeza. 
 
2º Momento: 
Convide as crianças a brincarem de faz de conta de supermercado. Essa brincadeira é muito importante para o 
desenvolvimento nessa faixa etária. Através dela, as crianças criam, constroem e desenvolvem sua identidade, 
representando personagens. Permita que elas representem o papel que quiserem, deixando-as livre para a escola 
(caixa, comprador ou vendedor). 
Produza o dinheiro com as crianças. Corte 6 círculos de papel para cada uma, que tenha uma espessura mais 
grossa, para simular o dinheiro e entregue às crianças. Analise com elas como é uma moeda de R$ 1,00 real e peça 
que a reproduza no papel que você entregou. 
Outra forma é utilizar as notas de brinquedos que são vendidas em papelarias. Usar uma caixa de sapatos para fazer 
de conta que é o ―caixa‖. 
Quando começarem a organização do supermercado, observe as crianças que dão conta de realizar a classificação 
das embalagens. É um ótimo momento para avaliar as aprendizagens das crianças. 
 
3º Momento: 
Ao final, distribua a folha 57 do caderno do aluno apresente a proposta da atividade. Circule entre elas e faça a 
mediação quando for preciso. 
 

FOLHA 57 

ATIVIDADE 1/ROTINA/FAZ DE CONTA DE SUPERMECADO 

 
VOCÊ E SEUS COLEGAS BRINCARAM DE FAZ DE CONTA DE SUPERMERCADO E PERCEBEU QUE AS 
LETRAS DO ALFABETO TAMBÉM ESTÃO NOS RÓTULO DOS PRODUTOS. 
AGORA, PROCURE E PINTE NO CAÇA-PALAVRAS OS NOMES DOS PRODUTOS ABAIXO. QUANDO 
ENCONTRAR A PALAVRA, MARQUE M X NO RÓTULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P I L Ã O B C 

B K I B O N d 

M R L U X A E 

A D E S M S T 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA 
FOLHA 58 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  
 
1º Momento: Na roda de conversa continue dando sequência sobre os números ao nosso redor e sua importância no 
dia a dia. No parque ou na sala de aula, faça o contorno do número 5 com fita crepe ou giz de lousa e peça aos 
alunos que andem sobre o seu contorno. Peça também que façam sinal com a mão especificando o número 5. 
Confeccione o número 5 em E.V.A. ou papel cartão e proponha às crianças uma brincadeira de colagem utilizando 
papel picado, cola colorida, algodão, etc para cobrir o número 4. Explore a relação entre o número e a quantidade. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha do caderno do aluno e explique à turma a realização da atividade proposta. Peça 
que pintem o número cinco e em seguida tracem o pontilhado. 
Trabalhe com músicas relacionadas aos números, como exemplo sugerimos as músicas "Os Números", "Mariana 
Conta", "Indiozinhos". Destaque o refrão da música que 
 

FOLHA 58 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
NÚMERO 5 

 
VAMOS PINTAR O NÚMERO 5? EM SEGUIDA CUBRA O TRAÇADO DESSE NÚMERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

https://www.vagalume.com.br/xuxa/os-numeros.html
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.vagalume.com.br/galinha-pintadinha/indiozinhos.html
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AULA 29 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 29 

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/Rotina  
Folha 59 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 60 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 61 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/EXPLORANDO OS RÓTULOS 
FOLHA 59 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ 
 
1º Momento: 

Na roda de conversa continue explorando e manuseando as embalagens. Solicite que, 
inicialmente, as crianças identifiquem aquelas que começam com a mesma letra em 
depois peça que verifiquem se alguma das embralagens começa com a mesma letra 
inicial dos nomes das crianças na sala. 
Faça a atividade coletivamente, para que as crianças ajudem umas às outras e caso 
haja necessidade, distribua as fichas dos nomes para facilitar a percepção delas. 
Deixe-as explorarem o material livremente, levantando hipóteses e criando formas de 
selecioná-lo. 
Caso, os rótulos dos produtos não sejam suficientes para todas as crianças ou não 
sejam encontrados produtos com a letra inicial de todas elas, peça que umas ajudem as 

outras a encontrá-los. 
Mobilize todos na tarefa. Caso não achem o rótulo da letra inicial, peça que substituam pela letra final ou outra letra 
do nome. O importante é buscarem uma solução para resolver o problema. 
É importante que o nome da criança seja sempre associado à sua letra inicial. Isso faz com que ela vá se 
familiarizando com os sons que representam a escrita e estabelecendo a consciência fonológica. 
Por exemplo: ―L‖ que começa o nome Luana também começa o nome ―Lego‖; ―B‖ é a primeira letra do nome do 
―Breno‖ e também da palavra ―Bombom‖; ―Y‖ é a letra que inicia o nome Yasmin e tambémn ―Yakult‖ 
 
2º Momento: Após a exploração com as embalagens, disponibilize a folha 59 do caderno do aluno e faça a 
proposta da atividade. Forme as duplas e no momento da execução da tarefa, circule entre elas e auxilie-as quando 
for necessário. 
 

FOLHA 59 

ATIVIDADE 1/ROTINA/FAZ DE CONTA DE SUPERMECADO 

 
VEJA ABAIXO OS RÓTULOS DAS EMBALAGENS DE ALGUNS PRODUTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, CIRCULE OS PRODUTOS QUE COMEÇAM COM A MESMA LETRA. 
 
PROCURE UM RÓTULO EM QUE O NOME DO PRODUTO INICIE COM A PRIMEIRA LETRA DO SEU NOME E, 
DEPOIS, ESCREVA A SEGUIR: 
 

 
A LETRA INICIAL DO NOME DO 

PRODUTO 
 

 
O NOME DO PRODUTO 

 

 
O SEU NOME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.  
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a experiência do plantio dos grãos de feijão. Elas vão apreciar os 
resultados obtidos ao final do 3º e 8º diasw da plantação de feijão nos copinhos. Ao disponibilizar a folha 61 do 
caderno do aluno o professor dirá nitidamente o que deverão fazer, ou seja, desenhar o  crescimento do feijão do 
primeiro e do terceiro dia, tendo como referência as anotações feitas anteriormente. 
Coloque o material à disposição e nessa hora o professor circulará entre as crianças para acompanhar o desenrolar 
da atividade, fazendo intervenções quando preciso.  
 

FOLHA 60 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
RESULTADOS PARCIAIS DA PESQUISA: FASE 2 
 
DEPOIS DE OITO DIAS DIAS DE OBSERVAÇÃO, REGISTRE O CRESCIMENTO DOS GRÃOS DE FEIJÃO EM 
CADA UM DOS COPINHOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PENSE NO RESULTADO DA PESQUISA E RESPONDA: QUAL DOS PÉS DE FEIJÃO CRESCEU MAIS? POR QUE 
ISSO ACONTECEU? REPRESENTE ABAIXO SUAS IDEIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

COPINHO NÚMERO 1 COPINHO NÚMERO 2 COPINHO NÚMERO 3 
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ATIVIDADE 3/ARTE - 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 61 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpos, gestos e movimentos 
 
1º Momento: 
Previamente, selecione os materiais gráficos e revistas para que os 
alunos possam expressar suas ideias acerca de como brincam as 
crianças no campo. 
Na roda de conversa, fale que, mesmo com a inovação da tecnologia 
no campo, existem localidades ainda pouco acessíveis, que para se 
chegar a um supermercado ou ir para a escolaé preciso enfrentar horas 
para transpor a distância. 
 
2º Momento: 
Apresente o material disponibiilzado, forme as duplas e, logo após, 
ofereça a folha 61 do caderno do aluno. Leia a proposta da atividade 
voltada para a representração da figura humana em movimento. 
Circule entre as crianças na hora da atividade e procure observar e 
anotar os avanços nos diferentes processos de aprendizagem em 
andamento. 
Ao final, sugira que cada dupla apresente o que fez e explique por que 
fez. Procure em cada apresentação observar como seus alunos 
registraram a figura humana, no cso, crianças brincando, ou seja, em movimento. 
 

FOLHA 61 

ATIVIDADE 2/ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
CONVERSE COM SEUS COLEGAS E RESPONDA: 
 
A CRIANÇA QUE VIVE NO CAMPO BRINCA DE MANEIRA DIFERENTE DAQUELA QUE MORA NA CIDADE? 
REPRESENTE DESENHANDO OU PINTANDO, COMO E ONDE AS CRIANÇAS QUE MORAM NO CAMPO 
BRINCAM. 
 
Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 30 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 30 

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 62 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 63 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/ESFERA 
FOLHA 62 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 

Professor, solicitar com antecedência aos familiares que explorem objetos, sucatas e embalagens do cotidiano das 
crianças que lembrem a forma geométrica sólida de uma esfera. 

 
1º Momento: 
 Na roda de conversa, solicite as crianças que mostrem para os colegas, os objetos trazidos de casa e que elas 
descrevam como utilizam em sua moradia. Após a exploração dos objetos, apresente a atividade que será 
trabalhada, explorando com as crianças as imagens representadas, destacando não só o que são os elementos e 
identificando como podemos usar, como outras questões que favoreçam a leitura de imagens, o aperfeiçoamento da 
oralidade e o vocabulário. 
Explore o significado e os fonemas do verbete ―esfera‖, relacionando-o a outros termos de referência do banco de 
palavras. Para isso, providenciar alguns dicionários infantis ou proponha pesquisas na internet para construção e 
compreensão do verbete, junto às crianças. 
 
2º Momento:  
Distribua a folha 62 do caderno do aluno e solicite que marquem com X as imagens representadas na atividade 
que lem- bram o sólido geométrico na forma de esfera.  
Essa atividade permite observar e registrar algumas falas e argumentações das crianças, durante a execução das 
atividades, mostrando o que compreenderam sobre as formas geométricas e as habilidades de classificação e 
ordenação. 
 

FOLHA 62 

ATIVIDADE 1/ROTINA - ESFERA 

 
FAÇA UM X NOS OBJETOS QUE LEMBRAM UMA ESFERA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

x 

x 

x 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA/XOTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 63 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
Orientações: Luiz Gonzaga e Zé Dantas compuseram o Xote das Meninas e 
gravaram essa música pela primeira vez em 1953.  
O xote é uma cadência musical que tem como ancestral uma dança de salão 
portuguesa. Este ritmo nasce, porém, na Alemanha, originalmente 
intitulado Schottisch, termo alemão que traduzido tem o sentido de „escocesa‟, 
embora não guarde nenhuma relação com a Escócia. Ao criarem esta expressão, os 
alemães se referiam à polca escocesa, da maneira como era vista por este povo. 
Não demorou muito para que o Schottisch se transformasse no „xótis‟ e depois no 
„xote‟. Assim que os negros instituíram a Irmandade de São Benedito, este bailado 
tornou-se símbolo dos Bragantinos. 
O xote foi aos poucos se distanciando dos elementos originais do Schottisch, pois os 
antigos escravos imprimiram a esta dança sua flexibilidade sem igual, seus giros e 
movimentos corporais, que conferem aos que o dançam uma maior vivacidade. 

Fonte: https://www.infoescola.com/danca/xote/ 
 
1º Momento: 
Confeccione previamente dois cartazes – um com a letra (f) outro com a letra (p). 
Na roda de conversa, coloque para as crianças ouvirem Xote das Meninas e proponha que as crianças cantem e 
dancem algumas vezes, de maneira que consigam memorizar alguns trechos. Sugira variações com o 
acompanhamento de batuques corporais. 
Acesse a música no link: https://www.youtube.com/watch?v=iRv9q0kmJpg 
 
2º Momento: 
Reorganize os alunos na roda novamente e apresente-lhes os cartazes para que cantem forte ou fraco. Para tanto, 
escolha um dos versos, alternando o comando para (f) ou (p). 
Disponibilize a folha 63 do caderno do aluno e leia a proposta da atividade. Com as crianças divididas em duplas, 
circule entre elas,  mas, não responda e nem interfira na resposta dada, somente na forma como estão desenhando o 
som. Desafie-os a fazer seus registros de diversas maneiras (bolinhas, pauzinhos curtos ou longos, grossos ou finos, 
entre outros). 
Finalize com as produções dentro da roda e discuta com os alunos as várias formas de registrar os sons forte e fraco. 
Feche o dia apresentando a evolução do processo de aprendizagem que estão vivenciando. 
 
 

FOLHA 63 

ATIVIDADE 2/MÚSICA/XOTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
OUÇA A MÚSICA XOTE DAS MENINAS, DE LUIZ GONZAGA, QUE É BEM PARECIDA COM O BAIÃO. SEGUINDO 
AS ORIENTAÇÕES DO SEU PROFESSOR. CANTE FORTE QUANDO ELE MOSTRAR (f) E CANTE FRACO 
QUANDO ELE MOSTRAR (p). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

AGORA RESPONDA: VOCÊ GOSTOU MAIS DE 
CANTAR FRACO OU FORTE? REPRESENTE 
ABAIXO O SOM DA SUA VOZ MAIS QUE MAIS 
LHE AGRADOU.  

XOTE DAS MENINAS 

Luiz Gonzaga 
 
MANDACARU QUANDO FULORA NA SECA 
É O SINAL QUE A CHUVA CHEGA NO SERTÃO 
TODA MENINA QUE ENJOA DA BONECA 
É SINAL QUE O AMOR JÁ CHEGOU NO CORAÇÃO... 
 
MEIA COMPRIDA NÃO QUER MAIS SAPATO BAIXO 
VESTIDO BEM CINTADO NÃO QUER MAIS VESTIR 
TIMÃO... 
 
ELA SÓ QUER 
SÓ PENSA EM NAMORAR 
ELA SÓ QUER 
SÓ PENSA EM NAMORAR...  
 

https://www.infoescola.com/danca/xote/
https://www.youtube.com/watch?v=iRv9q0kmJpg
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 7 

  
AULAS DE 31 a 35 
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AULA 31 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 31 

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 – Rotina 
Folha 64 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 65 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/LINHAS ABERTAS E LINHAS FECHADAS 
FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, convide as crianças a brincar em um espaço aberto da escola para explorar linhas abertas e 
fechadas. Providencie previamente vários pedaços de cordas com 1 metro ou mais, se possível com alguns 
tamanhos variados, acima disso. Começar com atividade coletiva e, se as crianças cooperarem, dividir em pequenos 
grupos com as cordas distribuídas entre elas. 
Proponha diversas brincadeiras utilizando um pedaço de corda, mas que tenha um contexto ou significado que 
remeta a elementos do universo das crianças. Aos poucos, proponha desafios para os grupos, tais como: 
- Montar um desenho (livre) com a corda no chão. 
- Esticar a corda em uma linha reta e andar sobre a linha de frente, de lado, de costas e de pernas abertas, sem pisar 
na corda. Pedir para duas crianças segurarem no alto a corda fazendo uma linha reta e pedir para as outras do grupo 
passarem embaixo. 
- Formar uma linha curva no chão e pular por cima da linha sem pisar na corda e depois andar sobre a corda nas 
pontas dos pés. 
- Formar com a corda uma linha fechada e pedir para as crianças ficarem no interior da linha fechada e depois na 
parte exterior da linha fechada. Solicitar que formem uma linha fechada que lembre um círculo e novamente explorar 
a parte interna e externa do círculo e depois pedir para andarem sobre a linha do círculo. Explorar noções de perto e 
longe em relação às linhas. 
- E por último, pedir que formem um U com a corda, formando uma linha aberta. Pedir que as crianças andem sobre 
a corda de frente e voltem de costas. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 64 do caderno do aluno e apresente a atividade para as crianças e relembrar as noções de linhas 
abertas e fechadas, incentivando-as a descrever as atividades que fizeram no pátio com as cordas. Solicitar às 
crianças que observem as linhas representadas e criem um desenho, utilizando-as em sua composição. Quando 
terminarem o desenho, pedir que observem a composição e deem um título para ela e tentem escrever de forma 
espontânea. Ao final, permitir que as crianças apresentem seus desenhos e contem o título que escreveram para 
eles. Explorar com os alunos aspectos semelhantes e diferentes que perceberam na criação dos desenhos. 

 
 

FOLHA 64 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LINHAS ABERTAS E FECHADAS 

 
OBSERVE ABAIXO AS LINHAS ABERTAS E FECHADAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       LINHAS ABERTAS                 LINHAS FECHADAS 
 
 
CRIE UM DESENHO USANDO AS LINHAS ABERTAS E FECHADAS. 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
AS MENINAS/FOLHA 65 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, leia para as crianças o poema de Cecília 
Meireles ―As Meninas‖. Fale para as crianças que Cecília Meireles é 
uma poetisa brasileira nascida em 7 de novembro de 1901, no Rio de 
Janeiro. Com dois anos de idade, era órfã de pai e mãe. Por isso, foi 
criada por sua avó materna, Jacintha Garcia Benevides, que era 
portuguesa. Cecília era uma criança solitária e começou a escrever 
seus primeiros versos já na infância.  
Aluna aplicada, recebeu, pelo seu ótimo desempenho escolar, uma 
medalha de ouro, em 1913, das mãos de Olavo Bilac. Mais tarde, 
decidiu lecionar. Assim, com 16 anos de idade, ela se formou na 
Escola Normal do Distrito Federal e passou a trabalhar como 
professora primária. Dois anos depois, em 1919, publicou seu 
primeiro livro — Espectros. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/vida-obra-cecilia-
meireles.htm 

 
 
 
AS MENINAS 
 
ARABELA 
ABRIA A JANELA. 
 
CAROLINA 
ERGUIA A CORTINA. 
 
E MARIA 
OLHAVA E SORRIA:  
"BOM DIA!" 
 
ARABELA 
FOI SEMPRE A MAIS BELA. 
 
CAROLINA 
A MAIS SÁBIA MENINA. 
 
E MARIA 
APENAS SORRIA: 
"BOM DIA!" 
 
PENSAREMOS EM CADA MENINA 
QUE VIVIA NAQUELA JANELA; 
UMA QUE SE CHAMAVA ARABELA, 
OUTRA QUE SE CHAMOU CAROLINA. 
 
MAS A NOSSA PROFUNDA SAUDADE 
É MARIA, MARIA, MARIA, 
QUE DIZIA COM VOZ DE AMIZADE: 
"BOM DIA‖ 
 
2º Momento:  
Converse com as crianças sobre o poema e lance perguntas como: Como era o comportamento de cada menina? O 
porquê de Maria deixar tanta saudade? Quem era a mais bela? Após a exploração do poema, disponibilize a folha 
65 do caderno do aluno e leia a proposta da atividade, em seguida, organize as duplas e circule entre elas. Se for 
necessário, faça a mediação. 

  

https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/olavo-bilac.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/vida-obra-cecilia-meireles.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/vida-obra-cecilia-meireles.htm
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FOLHA 65 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
AS MENINAS 

 

A SUA PROFESSORA LEU O POEMA ―AS MENINAS‖, DE CECÍLIA MEIRELES. AGORA, REPRESENTE ABAIXO, 
CADA PERSONAGEM DA HISTÓRIA. 

 

QUEM ERA A MENINA MAIS 
BELA? 

QUEM ERA A MENINA MAIS 
SÁBIA? 

QUEM DIZIA BOM DIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 32 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 32 

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 Auto Retrato 
Folha 66 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 67 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 - CUBO 
FOLHA 66 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 

Professor, para essa atividade, providencie massa de modelar colorida para as crianças criarem formas. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, pedir para os alunos que representem cubos modelando 
a massinha. Após a elaboração, incentive-os a observar a produção dos outros 
colegas e verificar as formas elaboradas. Estimule-as a utilizarem a 
nomenclatura adequada ao descrever as formas e as produções. 
O cubo é a forma utilizada no dado, que está presente em muitos jogos e 
brincadeiras. Apresente a planificação de um cubo às crianças e proponha que 
criem uma brincadeira, utilizando um dado. Proponha que, em cada face do 
dado, tenha um desafio ou uma proposta para brincar em grupo. 
Essa atividade permite observar e registrar algumas falas e argumentações 
das crianças, durante a execução das atividades, mostrando o que 
compreenderam sobre as formas geométricas e as habilidades de 
classificação e ordenação. 
Auxilie os alunos a organizar o modo de jogar, como um texto instrucional que 
pode ter desenhos e a escrita de instruções sobre como jogar, tendo o 
professor como escriba. Uma possibilidade é um jogo de imitação, no qual 
cada face tem um movimento ou animal, ou fotografias de elementos do 

cotidiano que lembrem a forma de um cubo. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 66 do caderno do aluno e faça a proposta da atividade explorando com os alunos as imagens 
representadas, destacando os elementos, identificando qual sólido lembram, do que parece que são feitos, quais são 
suas cores e seus nomes. Aproveite e formule perguntas que auxiliem a leitura de imagem. 
Solicite que marquem com X as imagens representadas na atividade que lembram o sólido geométrico na forma de 
cubo. 
 
 
 

FOLHA 66 

ATIVIDADE 1/ROTINA – CUBO 

 
FAÇA UM X NOS ELEMENTOS QUE LEMBRAM UM CUBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

X  
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
AS MENINAS/FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a poesia lida na aula anterior. Pergunte se elas lembram e do que a poesia falava e 
questione-as sobre as atitudes e comportamentos dos personagens e permita que elas falem livremente.  
Você poderá abordar vários aspectos, como os sentimentos de saudade, sobre beleza e inteligência. 
 
2º Momento: 
Após a exploração da poesia, disponibilize a Folha 67 do caderno do aluno. Apresente a proposta da folha que é de 
compreensão do texto, ou seja, a partir da leitura os alunos deverão responder à proposta referente ao contexto que 
os personagens estão vivendo. Leia a pergunta e acompanhe a discussão, intervindo sempre que for necessário. 
com as crianças poesia lida na aula anterior.  
 

FOLHA 67 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
AS MENINAS 

 
REPRESENTE ABAIXO, O QUE CADA MENINA FAZIA. 
 

ARABELA CAROLINA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 33 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 33 

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 68 do caderno do aluno – 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 69 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/QUADRADO 
FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS/TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, continue falando com as crianças sobre formas geométricas. Leva as crianças para a área 
externa da sala e com fita-crepe ou fita adesiva colorida, componha traçados no chão que lembrem gregas (linhas 
horizontais e verticais quebradas em ângulo reto, formando quadrados e retângulos que nunca se fecham) para 
desenvolver a coordenação psicomotora das crianças, favorecendo o desenvolvimento da alfabetização.  
Em seguida, solicite que as crianças andem sobre o traçado, com um pé em cada lado do traçado, sem pisar em 
cima da fita, pé ante pé, de frente e de costas ou de outras formas. Depois, proponha o traçado na forma de um 
quadrado bem grande que vai criando uma espécie de ―caracol‖ para formas menores e, por último, a forma de um 
quadrado. 
Explore noções de localização e espacialidade sugerindo comandos que indiquem ―em cima‖,―ao 
lado‖,―dentro‖,―fora‖,―longe‖,―perto‖,―de frente‖,―de costas‖ e outros. 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 68 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, explore com os alunos o quadro 
representado, destacando os elementos e as cores e identificando qual forma lembram. Aproveite e formule 
perguntas que auxiliem na observação da obra, no aperfeiçoamento da oralidade ao descrever e no vocabulário do 
contexto semântico. Incentive que utilizem a nomenclatura adequada das formas geométricas que identificaram. 
Solicitar que contornem as imagens representadas na atividade que lembram um quadrado. É possível que as 
crianças identifiquem também o retângulo. Considerar correto, mas chamar a atenção para o objeto de estudo: 
quadrado. 
Incentive os alunos a conhecer mais sobre o artista e suas obras com a leitura e exploração das informações da 
biografia de Mondrian. Se considerar interessante, explore outras obras de arte do autor. Para saber mais, acesse o 
site https://www.ebiografia.com/piet_mondrian/ que apresenta um resumo da biografia do pintor.  
Auxilie os alunos no planejamento da obra e dos materiais que serão utilizados, como quadrados em papéis 
coloridos, lixas, EVA ou outros que auxiliem na experiência multissensorial. Se achar adequado, sugerir que 

desenvolvam a composição em dupla ou em grupos. 
 

FOLHA 68 

ATIVIDADE 1/ROTINA – CUBO 

 
OBSERVE A OBRA DE ARTE E CIRCULE AS FORMAS QUE LEMBRAM UM QUADRADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO COM VERMELHO, 

AMARELO, AZUL E PRETO, DE PIET 

MONDRIAN, 1921 (ÓLEO SOBRE 

TELA).  

 
AGORA É COM VOCÊ! VAMOS CRIAR UMA COMPOSIÇÃO COM O TEMA QUADRADO? USE SUA 
IMAGINAÇÃO. CORTEM QUADRADOS EM PAPEIS COLORIDOS. 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

https://www.ebiografia.com/piet_mondrian/
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – NÚMEROS 6 E 7 
FOLHA 69 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 

Professor, para essa atividade providencie quatro a seis dados tradicionais, se possível, dados maiores que facilitem 
a contagem de bolinhas. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, proponha as crianças brincarem com dados. Separe os dados e organize as 
crianças em pequenos grupos. Distribua um dado para cada grupo e crie um quadro para registrar as jogadas, como 

este abaixo: 
 

JOGADA QUANTIDADE NÚMEROS 

1ª JOGADA 
 

 
2 

2ª JOGADA 
 

 
6 

3ª JOGADA 
 

 
5 

 
Cada aluno joga três vezes o dado e em cada jogada escreve o numeral correspondente à quantidade que caiu no 
dado. Depois, passa para o próximo aluno jogar. Ao final, as crianças precisam comparar os resultados, descobrir 
quem tirou as quantidades mais altas e mais baixas em cada jogada e concluir com a identificação de quem tem a 
maior e a menor quantidade ao final. 
 
2º Momento: Distribua a folha 69 do caderno do aluno e apresente a atividade às crianças, explorando a escrita do 
número, o nome, a quantidade e outras formas de imagem ou gestuais com que podemos representar as 
quantidades dos números 6 e 7. 
Explorar o movimento da escrita dos números, chamando a atenção dos alunos para os movimentos mais complexos 
ou as proporções de alguns traços, para que o número fique bem legível. 
Observe e converse com as crianças durante o desenvolvimento das atividades sobre o que compreenderam e quais 
foram os pontos de dificuldade, para que possam realizar outras atividades que favoreçam o desenvolvimento das 
noções numéricas, como utilizar pequenas peças de um jogo de montar ou outros objetos (palitos de sorvete, botões 
grandes ou grãos de alimentos, como feijões) para explorar quanti- dades e situações-problema com contagem. 
 

FOLHA 69 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA – NÚMEROS 6 E 7 

 
TRACE O NÚMERO 6 DE ACORDO COM OS MOVIMENTOS INDICADOS. 
 
 
 
 
               SEIS 
 
 
 
DESCUBRA OS MOVIMENTOS E TRACE O NÚMERO 7  
 
 
             SETE 
 
 
 
CUBRA OS PONTILHADOS E CONTINUE ESCREVENDO OS NÚMEROS 6 E 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 34 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 34 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina 
- Atividade 1/Rotina  
Folha 70 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 71 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 72 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 - ADIVINHA 
FOLHA 70 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 
1º Momento: Na roda de conversa, pergunte às crianças se elas já visitaram uma fazenda ou sítio, o que viram lá, se 
gostaram do passeio e como se sentiram nesse lugar. Para envolver os que ainda não vivenciaram essa experiência, 
perguntar se gostariam de ir e pedir que imaginem o que veriam lá. Solicite que comentem quais animais podem ser 
encontrados em uma fazenda e que escrevam uma lista desses animais. Faça uma pesquisa na internet e pesquise 
sobre animais que vivem no campo e faça uma lista. Ao final da construção da lista, releia com as crianças, 
explorando os fonemas, a letra inicial, e comparar a outros nomes da lista ou do banco de palavras de referência. 
 
2º Momento: Distribuir a folha 70 do caderno do aluno e explorar a atividade, chamando a atenção dos alunos para 
a ilustração e fazendo a leitura do comando. Proponha uma leitura dialogada, lendo uma adivinha e orientando a 
criança a descobrir a resposta. Por meio dos comentários das crianças, perceber a compreensão que tiveram do 

texto e, caso necessário, fornecer pistas para auxiliá-las a descobrir a resposta apoiadas pela imagem. 
 

FOLHA 70 

ATIVIDADE 1/ROTINA – ADIVINHA 

 
VAMOS DESCOBRIR ALGUNS ANIMAIS QUE VIVEM NA FAZENDA OU SÍTIO?  
LIGUE O ANIMAL À ADIVINHA CORRESPONDENTE. 
 

O QUE É O QUE É?  
 
 
          

SOU DA ÁGUA, TERRA E AR E QUANDO DE ANDAR ME CANSO, 
ORA ME PONHO A VOAR, ORA DECIDO MERGULHAR  
 
EU SOU O: PATO 

 
 
 
 

SOU COMO A NUVEM DOS CAMPOS, TODA FEITA DE ALGODÃO 
DOU-TE ROUPAS, DOU-TE LEITE, DO FUNDO DO MEU 
CORAÇÃO. 
 
EU SOU A: OVELHA 

 
 
 
 

TENHO ARREIOS, TENHO CELAS PARA O MEU DONO SSE 
SENTAR. QUE EU GOSTO DE CORREIAS, QUE EU GOSTO DE 
GALOPAR E. 
 
EU SOU O CAVALO 

 
 
 
AGORA, CRIE COM SEUS COLEGAS OUTRA ADIVINHA DE BICHOS. PEÇA AJUDA AO SEU PROFESSOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, mostre para as crianças as imagens presentes na folha 71 do caderno. Para isso, 
elabore alhumas perguntas específicas sobre as imagens, evitando não responder previamente o que as 
crianças vão discutir nos pequenos grupos . Para que as crianças permaneçam envolvidas, o professor 
precisa manter o mistério, instigando o tempo todo a curiosidade de seus alunos. 
A cada sugestão o professor pesquisará qual foi o percurso criativo trilhado pelas crianças. Esse 
movimento amplia possibilidades. Além disso, é possível perguntar, por exemplo: 
 
Quem viaja nas chalanas? 
Ela faz viagens longas? 
Onde dormem as pessoas quando isso acontece? 
O que vão fazer? Para onde vão? 
Quem viaja nas carroças? 
Para onde vão? 
O que vão fazer?  
 
2º Momento: 
Em seguida, o professor lerá o pequeno texto sem inferência, porque ele somente confirma o nome dos 
meios de transporte das imagens, para então apresentar a situação-problema presente na ficha. 
Posteriormente poderão ser disponibilizados materiais de papelaria e gráficos,, como também, revista e 
jornais  
Após a exploração, o professor fará a pergunta: Quais os meios de transporte você conhece utilizados 
pelas pessoas ou trabalhadores rurais? 
Nesse momento, circule entre as duplas e incentive-as a fazer um desenho ou colagem ou até mesmo 
uma dobradura se quiserem, para representar suas idéias, mostrando-lhes onde podem achar ônibus, 
caminhões, cavalos, bicicleta, entre outros. 
 

FOLHA 71 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

 
OS TRABALHADORES RURAIS UTILIZAM DIVERSOS MEIOS DE TRANSPORTE. ALGUNS DELES 
SÃO PRÓPRIOS DESSES LOCAIS, COMO AS CHALANAS E CARROÇAS. 
AGORA, RESPONDA: QUAIS OUTROS MEIOS DE TRANPORTE VOCÊ CONHECE QUE SÃO 
UTILIZADOS PELOS HOMENS QUE VIVEM E TRABALHAM NO CAMPO? REPRESENTE ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 3/ARTE - DANÇA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 72 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, receba os alunos no centro da sala. Fale para elas que qua a aula será de dança e que terão 
de descobrir que música estão ouvindo e como ela é dançada. Informe que após dançarem muito será 
disponibilizada a folha para que façam uma cena da dança, segundo determinada orientação.  
Peça que fiquem de pé, coloque a musica, selecione um vídeo para que as crianças possam assistir a um casal 
dançando xote. Acesse https://www.youtube.com/watch?v=8qW4h7YJ4aE e proponha que dancem, primeiro 
sozinhos e depois em duplas. 
Em seguida, pergunte: como eles mexem os pés? E os braços? Eles rodopiam? Vocês acham que é uma dança 
rápida ou lenta? Vocês já tinham dançado essa música? Talvez elas se lembrem da última aula de música em que 
ouviram o xote de Luiz Gonzaga. 
 
2º Movimento: 
Disponibilize a folha 52 do caderno do aluno e leia a proposta da atividade. Forme as duplas e circule entre elas. 
Busque auxiliar no que for possível, mas, nao faça pelas crianças e nem responda às suas perguntas, mas sim, 
devolva-lhes o problema, elaborando outro desafio que as coloque no lugar de pensante, tendendo proporcionar 
condições para que possam descobrir possibilidades. 
Ao final, valorize o empenho das crianças em imitar os passos da dança em discussão. 
 
 

FOLHA 72 

ATIVIDADE 3/ARTE - DANÇA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
NA APRESENTAÇÃO, OS ARTISTAS TANTO PODEM SE APRESENTAR NAS RUAS QUANTO NOS PALCOS DE 
UM TEATRO. APRESENTAM OUVINDO UMA NARRATIVA E USAM O CORPO, PARA EXPRESSAR 
SENTIMENTOS E PENSAMENTOS DOS PERSONAGENS DA HISTÓRIA QUE ESTÁ SENDO CONTADA. 
 
AGORA, DESENHE O CORPO EM MOVIMENTO DE UMA DAS PERSONAGENS DA HISTÓRIA CONTADA PELO 
SEU PROFESSOR. 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8qW4h7YJ4aE
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AULA 35 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 35 

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 - Rotina 
Folha 73 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 74 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/NOÇÕES DE LOCALIZAÇÃO ESPACIAL  
FOLHA 73 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 
1º Momento: 
Organize circuitos com desafios corporais, apresentando a oportunidade de resolução de diferentes problemas 
espaciais, noções de posição e direção no espaço, fazendo uso de diferentes materiais para promover a autonomia 
das crianças. Essa atividade possibilitará que as crianças orientem o próprio corpo em relação aos objetos e colegas 
e utilizem noções como: dento – fora, em cima – embaixo, à frente – atrás, de um lado – do outro, juntos – 
separados, perto – longe, entre outros. 
É importante propor variações nos circuitos, alternando formato, extensão, objetos e tipos de percursos, para que as 
crianças ampliem a autonomia corporal, a segurança diante dos desafios e colaborem nas montagens dos percursos. 
O desafio pode ser ampliado, envolvendo as crianças na etapa de construir circuitos, criando desenhos com o 
planejamento, de escolher os materiais que utilizarão e a maneira que irão percorrer e cumprir a tarefa. 
 
2º Momento: 
Apresentar a atividade solicitando que as crianças descrevam a imagem representada. Façar a leitura do comando, 
explicando as características da legenda com as orientações. 
Releia cada etapa da atividade para que explorem as noções de localização e espacialidade, orientando os alunos a 
observar e identificar os elementos de foco do comando. 
Aproveitar a imagem da atividade para criar outras explorações com as noções, orientando as crianças a usarem o 
vocabulário correto para o contexto. 
 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 1/ROTINA  
 NOÇÕES DE LOCALIÇÃO ESPACIAL  

 
 
COM A AJUDA DO PROFESSOR E DOS COLEGAS, RESPONDA: QUE ANIMAL ESTÁ EM CIMA DO CELEIRO? 
MARQUE UM X NO ANIMAL.  O GALO. 
QUE ANIMAL ESTÁ AO LADO DO FAZENDEIRO? CIRCULE O ANIMAL. A OVELHA E A GALINHA 
A GALINHA ESTÁ NA FRENTE OU ATRÁS DO CAVALO? FAÇA UM QUADRADO EM TORNO DO ANIMAL. A 
GALINHA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO – FOLHA 74 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Traços, sons, cores e formas 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente a música Alecrim Dourado para as crianças. Deixe que elas ouçam, cantem e 
dancem espontaneamente. Após ouvir a musica, elas podem comentar o que sentiram. 
Pergunte sobre a melodia: 
- A intensidade é fraca ou forte? 
É lenta ou rápida? 
Que instrumento acompanha cada estrofe da música? 
 
2º Momento: 
Após a exploração da musica, entregue as fichas e leia pausadamente a proposta contida nela, que deverá ser 
realizada individualmente.  
 
 

FOLHA 74 

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NO CAMPO  

 
 
VOCÊ OUVIU A MÚSICA ALECRIM DOURADO, E IDENTIFICOU O INSTRUMENTO 
QUE ACOM PANHOU O CANTO DESSA MELODIA: O PIANO. 
AGORA, RESPONDA: QUAIS OUTROS INSTRUMENTOS   MUSICAIS PODERIAM 
SUBSTITUIR O PIANO PARA ACOMPANHAR O CANTO DESSA MÚSICA? 
REPRESSENTE-OS ABAIXO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  

ALECRIM DOURADO 
 
ALECRIM, ALECRIM DOURADO 
QUE NASCEU NO CAMPO SEM SER SEMEADO 
ALECRIM, ALECRIM DOURADO 
QUE NASCEU NO CAMPO SEM SER SEMEADO 
 
FOI MEU AMOR QUE ME DISSE ASSIM 
QUE A FLOR DO CAMPO É O ALECRIM 
FOI MEU AMOR QUE ME DISSE ASSIM 
QUE A FLOR DO CAMPO É O ALECRIM 
 
ALECRIM, ALECRIM MIÚDO 
QUE NASCEU NO CAMPO PERFUMANDO TUDO 
ALECRIM, ALECRIM MIÚDO 
QUE NASCEU NO CAMPO PERFUMANDO TUDO 
 
FOI MEU AMOR QUE ME DISSE ASSIM 
QUE A FLOR DO CAMPO É O ALECRIM 
FOI MEU AMOR QUE ME DISSE ASSIM 
QUE A FLOR DO CAMPO É O ALECRIM 
 

Canção Popular 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 8 

  
AULAS DE 36 a 40 
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AULA 36 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 36 

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 – Rotina 
Folha 75 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 76 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 – LETRA A 
FOLHA 75 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão reproduzir a letra A. Convide-as para uma 
área aberta, para que elas repitam na areia o traçado marcado na atividade. Para isso, distribua pauzinhos de 
sorvete ou outro material semelhante para traçarem. 
Comece dando orientações que estejam mais voltadas ao movimento, como desenhar um pico de uma montanha e 
depois cortá-la no meio com um traço. 
Pergunte se esse desenho lembra alguma letra que conhecem, que letra é essa, como se chama e qual som tem. 
Pergunte se conhecem palavras que começam com a letra A. Em seguida, questione se conhecem outras maneiras 
de escrever essa mesma letra e mostrar a escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. 
 
2º Momento: Distribua a folha 75 do caderno do aluno e apresente a atividade, comece fazendo a leitura da 
adivinha e peça que as crianças tentem descobrir a resposta. Em seguida, pergunte de que forma podem ver a 
abelha representada. Provavelmente as crianças mostrarão a imagem, por isso, pergunte de que outra forma a 
abelha pode ser representada na atividade. Espera-se que elas percebam que o nome da abelha pode ser escrito 
com letras e, assim, tentem encontrar a palavra escrita. 
Mostrar a letra A escrita em letras bastão e cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explorar com o dedo os 
movimentos das letras e solicitar que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos 
representados. Em seguida, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra ―abelha‖. Explicar que, na letra 
cursiva, escrevemos com um traço contínuo ligando uma letra a outra, o que traz rapidez e dinâmica à escrita 
manual. 
Na última atividade, começar nomeando todas as figuras com as crianças, sempre incentivando que tentem sozinhas 
reconhecer os elementos. Depois, apresente a proposta da atividade, explicando que devem completar os nomes das 
figuras com a letra A. 
Para finalizar, proponha uma leitura conversada das palavras e uma reflexão cuidadosa sobre os fonemas, 
explorando as palavras que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 
 

FOLHA 75 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA A 
O QUE É? O QUE É? 

 
O QUE É? O QUE É? 
 
 

SOU PEQUENINA E LISTRADINHA 
MORO NA COLMEIA 
E FAÇO UM GOSTOSO MELZINHO 
SOU A ABELHA. 
 
 

CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA A E ESCREVA A PALAVRA 
 
 

      abelha 
                     ABELHA 
           
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA A E FORME O NOME DAS FIGURAS 
 
 
 
 
 

  

 
_A___VI__A_O 

__A___NEL  
__A___B__A___C__A___XI 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – DESCOBRINDO A VOGAL A 
AS MENINAS/FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 

Na roda de conversa, retome a poesia ―As Meninas‖.  
Leia a poesia novamente para as crianças e peça que elas identifiquem as palavras no 

texto que contenham a letra A. Deixe que elas explorem livremente e em seguida, 
disponibilize a folha 76 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, 
explicando que de vem completar os nomes das figuras com a letra A e em 
seguida, escrever as letras iniciais das figuras contidas na folha. 

 
 
 

FOLHA 76 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – DESCOBRINDO A VOGAL A 
AS MENINAS 

 
COMPLETE AS PALAVRAS ABAIXO COM AS VOGAIS QUE ESTÃO FALTANDO E COPIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_A___R__A ____B___E__L____A ___ 

 
J___A __N__E___L___A __ P_A _N__E ___L__A ___ 

 
ARABELA 

 
JANELA 

 
PANELA 

 
 
ESCREVA QUAIS SÃO AS LETRAS INICIAIS DAS FIGURAS ABAIXO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 37 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 37 

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  
Folha 77 do caderno do aluno 

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 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 – LETRA B 
FOLHA 77 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão reproduzir a letra B. Convide-as para uma área aberta e faça 
um traçado no chão com giz ou fita adesiva colorida para as crianças caminharem sobre ele. Resslate que prestem 
atenção aos movimentos e depois peça que expliquem quais os movimentos precisam fazer ao escrever a letra B na 
forma bastão. 
Em seguida, pergunte se elas conhecem outras maneiras de escrever essa mesma letra e mostre a escrita em letra 
bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Se considerar interessante, distribua giz para que as 
crianças escrevam na lousa ou no chão as diferentes formas de representar a letra B.  
 
2º Momento:  
Distribua a folha 77 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade fazendo a leitura da adivinha para as 
crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte onde podem ver a banana representada. Normalmente as 
crianças mostrarão a imagem, por isso, pergunte de que outra forma a palavra ―banana‖ pode ser representada na 
atividade. Espera-se que as crianças percebam que o nome da banana pode ser escrito com letras e, assim, tentem 
encontrar a palavra escrita. Mostre a letra B escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e 
minúscula. Explore com o dedo os movimentos das letras e solicite que a tracem com giz de cera ou lápis colorido, 
cobrindo os movimentos representados. Em seguida, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra 
banana. Dizer que aquela letra se chama B e tem o som ―b‖. Pedir que repitam o som da letra e que tentem pensar 
em outras palavras que começam com ela. 
Por último, explore as imagens e as palavras escritas em letra bastão, ler com as crianças os sons iniciais das 
palavras e, se considerar interessante, explorar a formação das sílabas e a palavra que começa com essa letra. 
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA B 

O QUE É? O QUE É? 

 
O QUE É? O QUE É? 
 

SOU BRANCA POR DENTRO E AMARELA POR FORA 
E TENHO UMA CASCA GROSSA  
MAS COM A MÃO QUALQUER UM ME DESCASCA.  
QUEM SOU EU?. BANANA. 
 

 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA B E ESCREVA A PALAVRA 
 
 
 

   banana 
        BANANA 
           
COM A AJUDA DO SEU PROFESSOR, CIRCULE AS LETRAS INICIAIS DAS PALAVRAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

 

B O L A 

 
B O T A  

 
B O N E C A 

 

B A L A 
 

B O I  
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ATIVIDADE 2/LINGUAGEM  
AS MENINAS/FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome a poesia ―As Meninas‖ relembrando todas as atividades realizadas nessa sequência 
didática. Leia a poesia novamente e questione  qual das meninas do poemam elas gostaram mais. Deixe-as falarem 
livremente e em seguida disponibilize a folha 78 do caderno do aluno apresentando a proposta da atividade.  
 
AS MENINAS 
 
ARABELA 
ABRIA A JANELA. 
 
CAROLINA 
ERGUIA A CORTINA. 
 
E MARIA 
OLHAVA E SORRIA:   
"BOM DIA!" 
 
ARABELA 
FOI SEMPRE A MAIS BELA. 
 
CAROLINA 

A MAIS SÁBIA MENINA. 
 
E MARIA 
APENAS SORRIA: 
"BOM DIA!" 
 
PENSAREMOS EM CADA MENINA 
QUE VIVIA NAQUELA JANELA; 
UMA QUE SE CHAMAVA ARABELA, 
OUTRA QUE SE CHAMOU CAROLINA. 
 
MAS A NOSSA PROFUNDA SAUDADE 
É MARIA, MARIA, MARIA, 
QUE DIZIA COM VOZ DE AMIZADE: 
"BOM DIA‖ 

 
FOLHA 78 

ATIVIDADE 2/LINGUAGEM  
AS MENINAS/FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

 
APÓS OUVIR A POESIA ―AS MENINAS‖, RESPONDA: QUAL MENINA VOCÊ GOSTARIA DE CONHECER 
PESSOALMENTE? 
REPRESENTE ABAIXO, COM DESENHOS OU COLAGENS A SUA RESPOSTA E EM SEGUIDA ESCREVA O 
NOME DA PERSONAGEM QUE MAIS GOSTOU. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 38 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 38 

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 – Rotina  
Folha 79 do caderno do aluno 

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 – LETRA C 
FOLHA 79 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

Professor solicite previamente aos alunos, com ajuda dos familiares, que pesquisem e tragam objetos que comecem 
com a letra C. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, explore os nomes e os fonemas iniciais desses objetos e pedir que identifiquem 
as semelhanças e diferenças. Se possível, montar uma exposição com os objetos, evidenciando o nome deles na 
legenda das peças expostas. Providenciar imagens de palavras com C, acompanhado das vogais A, O e U, 
mostrando que essas combinações formam o som de ―k‖, como ―casa‖, ―copo‖, ―cadeira‖, ―coberta‖, ―cubo‖, ―cuia‖, 
―cueca‖, ―cobra‖, ―cachorro‖. 
Colocar as imagens em uma caixa ou saco e retirar uma imagem por vez e mostrar para as crianças. Perguntar que 
elementos estão representados na imagem, qual é o nome, com que letra começa, qual o som e que outras palavras 
começam com os mesmos fonemas. 
 
2º Momento: 
Proponha as crianças que ouçam a canção ―A nossa casa‖, de Arnaldo Antunes. Se considerar interessante, explore 
a letra e algumas palavras do vocabulário que possam ser novas para as crianças. 
 

Na nossa casa amor-perfeito é mato 
E O TETO ESTRELADO TAMBÉM TEM LUAR 
A NOSSA CASA ATÉ PARECE UM NINHO 
VEM UM PASSARINHO PRA NOS ACORDAR 
NA NOSSA CASA PASSA UM RIO NO MEIO 
E O NOSSO LEITO PODE SER O MAR 
 
A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 
A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 
A NOSSA CASA É DE CARNE E OSSO 
 
 
NÃO PRECISA ESFORÇO PARA NAMORAR 
A NOSSA CASA NÃO É SUA NEM MINHA 
NÃO TEM CAMPAINHA PRA NOS VISITAR 

A NOSSA CASA TEM VARANDA DENTRO 
TEM UM PÉ DE VENTO PARA RESPIRAR 
 
A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 
A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 
A NOSSA CASA É DE CARNE E OSSO 
 
NÃO PRECISA ESFORÇO PARA NAMORAR 
A NOSSA CASA NÃO É SUA NEM MINHA 
NÃO TEM CAMPAINHA PRA NOS VISITAR 
A NOSSA CASA TEM VARANDA DENTRO 
TEM UM PÉ DE VENTO PARA RESPIRAR 
A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 
A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 

Arnaldo Antunes. A Nossa Casa 
 
Disponibilize a folha 79 do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da adivinha para as crianças 
descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma a casa é representada. Espera-se que as crianças 
percebam que o nome da casa pode ser escrito com letras, assim, incentivá-las a encontrar a palavra escrita e, se 
não descobrirem, mostrar a palavra pontilhada na pauta. 
Proponha a leitura da frase e peça que as crianças pintem a palavra ―casa‖ nas frases e leve-as perceber que devem 
pintar duas vezes, logo após pergunte com que letra essa palavra começa. 
Mostrar a letra C escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os 
movimentos das letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos 
representados. Depois, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra ―casa‖. Fale que aquela letra se 
chama C e tem o som ―k‖, mais frequente. Peça que repitam o som da letra e que deem exemplos de outras palavras 
que começam com a letra C. Finalizando, explore a formação da letra C com as vogais A, O e U e convidar as crian- 
ças a pensarem em palavras de determinado contexto que apresentam essa combinação, por exemplo, três animais 
(―cachorro‖, ―cobra‖, ―capivara‖). Leia com as crianças os sons das letras, a formação da sílaba e a palavra que 
começa com essas letras. 
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FOLHA 79 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA C 

O QUE É? O QUE É? 

 
O QUE É? O QUE É? 
 
CONSTRUÇÃO UTILZIADA COMO MORADIA. CASA 
 

A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 
A NOSSA CASA É ONDE A GENTE ESTÁ 
A NOSSA CASA É EM TODO LUGAR 
 

 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA C E ESCREVA A PALAVRA 

   casa 
                    CASA 
 
PINTE AS IMAGENS E PALAVRAS QUE COMECEM COM A LETRA C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                          COELHO       CADEIRA              CABIDE                 DADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – NÚMEROS 8 e 9 
FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  

 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente utilize a sequência númerica e solicie queas crianças identifiquem os 
números, as quantidades correspondentes e os nomeiem. Incentive os alunos a acompanhar os movimentos no 
traçado dos números, em seguida desenhe nove casinhas com giz no pátio da escola e leve os números escritos em 
cartões de 1 a 9.Convide uma criança por vez e peça que escolha um número entre os cartões, aleatoriamente; 
depois, solicite que coloque o número sorteado na casinha correspondente, obedecendo à sequência numérica de 1 
a 9. Proponha novamente a mesma atividade, mas com a sequência decrescente de 9 a 1. 
Verifique como cada criança compreendeu a sequência numérica, representando-a de forma crescente, decrescente 
e com ordem aleatória. Observe aquelas que recitam a série numérica e buscar meios para auxiliar as que 
apresentam buscar meio para auxiliar as que apresentam dificuldade. 
 
2º Momento: Distribua a folha 80 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade às crianças, explorando 
a escrita do número, o nome, a quantidade e outras formas pictóricas ou gestuais com que podemos representar as 
quantidades dos números 8 e 9. Explorar os elementos utilizados para representar as quantidades, identificá-los e 
nomeá-los, relacionando com tema vida no campo. 

 
A importância da contagem 

As contagens devem ser feitas oralmente, por meio de recitação e também com apoio de objetos ou de desenhos de 
objetos. Cabe destacar que saber recitar a sequência numérica não é a mesma coisa que saber contar elementos de 
um conjunto; ou seja, uma criança pode recitar oralmente uma sequência numérica até determinado número, mas 
nem sempre utiliza esse conhecimento na hora de contar objetos ou desenhos de objetos. Ao longo dessas 
atividades, os alunos percebem a associação entre cada nome de número que enunciam e o objeto que estão 
contando. 
 

CURI, Edda. Matemática para crianças pequenas. São Paulo: Melhoramentos, 2015 

 
 

FOLHA 80 

ATIVIDADE 1/ROTINA – NÚMERO 8 E 9 

 
ACOMPANHE O TRAÇADO DO NÚMERO 8 DE ACORDO COM OS MOVIEMNTOS INDICADOS. 
 
 
 
 
 
      OITO 
 
 
 
 
 
 
      NOVE 
 
 
CUBRA OS PONTINHOS E CONTINUE ESCREVENDO OS NÚMEROS 8 E 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 39 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 39 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina 
- Atividade 1/Rotina  
Folha 81 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 82 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 83 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 – ROTINA - LETRA D 
FOLHA 81 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, para essa atividade você precisará de jornais e acesso a internet para os alunos pesquisarem. 

 
1º Momento: Na roda de conversa fale com as crianças que elas vão investigar palavras que comecem com a letra 
D. 
Organize as crianças em  pequenos grupos, com três ou quatro crianças em cada. Solicite que reúnam as palavras e 
escolham imagens ou desenhos para ajudar como indicativo de memória. Peça para que organizem as palavras com 
algum critério de classificação, seja por tipo de objetos, por sons ou fonemas, ou outro critério que escolherem. 
Solicite que expliquem qual o critério que usaram e o porquê. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 81 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade fazendo a leitura da 
adivinha para as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma podem ver o doce 
representado. As crianças podem mostrar apenas a imagem, por isso, pergunte de que outra maneira pode ocorrer 
essa representação. Espera-se que as crianças percebam que o nome do doce pode ser escrito com letras, assim, 
incentivá-las a encontrar a palavra escrita e, se não descobrirem, mostrar a palavra pontilhada na pauta. 
Propnha a leitura do trava-língua e peça para as crianças pintarem a palavra ―doce‖ todas as vezes que aparecer no 
texto. Questione com que letra a palavra ―doce‖ começa e se a palavra apareceu mais que 10 vezes no texto. 
Mostre a letra D escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os 
movimentos das letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos 
representados. Depois, solicitar que cubram o pontilhado para escrever a palavra ―doce‖. FAle que aquela letra se 
chama D e tem o som ―d‖. 
Finalizando, explore a formação da letra D com cada uma das vogais e mostre quais palavras podem ser formadas, 
como ―dedo‖, ―dente‖, ―dinossauro‖, ―dia‖. Leia com as crianças os sons das letras, a formação da sílaba e a palavra 
que começa com essas letras. Orientr-as que cubram os traçados e descubram as palavras que formam. 
 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA D 
O QUE É? O QUE É? 

 
O QUE É? O QUE É?  
TEM DE CHOCOLATE, DE ABÓBORA E ATÉ DE BATA DOCE 

 
O DOCE PERGUNTOU PRO DOCE QUAL É  
O DOCE MAIS DOCE QUE O DOCE DE BATATA DOCE  
DE BATATA DOCE? O O DOCE RESPONDEU PRO DOCE 
QUE O DOCE MAIS DOCE QUE O DOCE DE BATATA DOCE, 
É O DOCE DE BATATA DOCE 

De Tradição Popular. 

CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA D E ESCREVA A PALAVRA. 
 
 

    doce 
        DOCE 
 
CUBRA OS PONTILHADOS DAS LETRAS E DESCUBRA O QUE FORMAM. 
 

d a  da  dado 

d e  de  dedo 

d i  di  dia 

d o  do  doce 

d u  du  duro 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 82 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos/Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, mostre para as crianças as imagens da folha 82, mas não leia o texto ainda. Através de 
perguntas, procure fazer com que as crianças pesquisem como a tecnologia invadiu o campo e quais vantagens 
foram ofertadas àqueles que lá trabalham. 
Faça perguntas como como: Vocês acham que uma máquina é capaz de colher uvas sem estragá-los ou amassá-
los? Vocês acham que um trator é capaz de arar e revolver a terra, num terreno bem grande num único dia? Será 
que é possível uma máquina plantar pés de couve num terra já bem preparada para recebê-los? Vocês acham que 
no campo existem computadores para acompanhar o crescimento das plantas? E para vender os produtos da 
região? 
Após a exploração dos assuntos, leia o texto da atividade que vai confirmar ou contrapor as hipóteses dos seus 
alunos. 
Em seguida, leia a situação-problema. Vocês acham que se as máquinas forem muito utilizada no campo, as 
pessoas que moram por lá poderão perder seus empregos? 
 
 

FOLHA 82 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
HOJE EM DIA, OS PRODUTORES RUAIS CONTAM COM A CONTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS NO 
PREPARO DA TERRA PARA SEMEAR, PLANTAR E COLHER FRUTOS, VERDURAS E LEGUMES. 
OBSERVE ALGUMAS DELAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

AGORA, CONVERSE COM SEUS COLEGAS E RESPONDA: 
COM TODA A TECNOLOGIA USADA ATUALMENTE VOCÊ 
ACHA QUE AINDA HÁ ESPAÇO DE TRABALHO APRA O 
HOMEM DO CAMPO? SIM OU NÃO? 
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ATIVIDADE 3/ARTE - TEATRO 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 83 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos/Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale que todas as atividades estarão centradas no desenvolvimento de um trabalho voltado 
para o teatro. Convide-as que fiquem em pé e movimentem-se livremente pela sala de aula, sem ultrapassar a linha 
que previamente foi desenhada no chão, que demarca um suposto palco. Logo após, oriente-as a formar pares para 
que sentem, levantem, dancem, falem alto, falem baixiho, chorem, riam etc. 
 
2º Momento: 
Organize-as na grande roda novamente e disponibilize a folha 83 do caderno do aluno. Apresente a proposta da 
atividade e peça que observem as imagens que nela constam. 
Logo após, conte-lhes uma história pequena, de preferência que tenha dança e canto, e que seus alunos já tenham 
ouvido. Se julgar n  ecessário, aplique técnicas diferenciadas para contar a história, mesmo assim, use e abuse das 
expressões corporais e faciais. Conte algumas vezes e depois novamente para que seus alunos imitem pelo menos 
por duas vezes. 
Encerre o dia valorizando o empenho de todos os seus alunos. 
 
Uma sujestão de história cantada, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=J_iz8FXxnPo&t=2s 
 
UMA HISTÓRIA 
Palavra Cantada 
 
EU VOU TE CONTAR UMA HISTÓRIA, AGORA, ATENÇÃO! 
QUE COMEÇA AQUI NO MEIO DA PALMA DA TUA MÃO 
BEM NO MEIO TEM UMA LINHA LIGADA AO CORAÇÃO 
QUEM SABIA DESSA HISTÓRIA ANTES MESMO DA CANÇÃO? 
DÁ TUA MÃO, DÁ TUA MÃO, DÁ TUA MÃO, DÁ TUA MÃO... 
 

FOLHA 83 

ATIVIDADE 3/ARTE - DANÇA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
NAS APRENSENTAÇÕES, OS ARTISTAS TANTO PODEM SE APRESENTAR NAS RUAS QUANTO NOS PALCOS 
DE UM TEATO. ENCENEM OUVINDO UMA NARRATIVA E USAM O CORPO, PARA EXPRESSAR SENTIMENTOS 
E PENSAMENTOS DAS PERSONAGENS DA HISTÓRIA QUE ESTÁ SENDO CONTADA. 
AGORA, DESENHE O CORPO EM MOVIMENTO DE UMA DAS PERSONAGENS DA HISTÓRIA CONTADA POR 
SEU PROFESSOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J_iz8FXxnPo&t=2s
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AULA 40 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 40 

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 84 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 85 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/LETRA E 
FOLHA 84 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente para as crianças cartões com imagens de alguns elementos e seus 
respectivos nomes escritos abaixo. Posteriormente esses cartões poderão se transformar em peças de quebra-cabeça, 
com encaixe entre as duplas de palavras que devem descobrir. Proponha um desafio em que, ao trocar apenas uma das 
letras por E, eles poderão descobrir outros elementos e palavras escritas. Observe algumas sugestões abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A atividade favorece o trabalho de consciência fonológica; para isso, chame a atenção das crianças para os diferentes sons 
vocálicos e para as letras que representam esses sons. Incentivá-los a tentar identificar as diferenças fonêmicas nas 
palavras e perceber as letras que representam os sons. 
 
2º Momento: Doistribuir a folha 84 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, leia a adivinha para as 
crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma elas veem a escola representada e percebem que o 
nome ―escola‖ pode ser escrito com letras. 
Mostre a letra E escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os 
movimentos das letras e solicitar que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. 
Depois, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra ―escola‖. 
Nomear as figuras com as crianças, incentivando que tentem sozinhas reconhecer os elementos. Depois, apresente a 
atividade, explicando que devem completar os nomes das figuras com a letra E. 
Para finalizar, propor às crianças uma leitura compartilhada das palavras, levando-as a uma reflexão cuidadosa sobre os 
fonemas e explorando as palavras que apresentam sons iniciais ou finais semelhantes. 

 
FOLHA 84 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA E 
O QUE É? O QUE É? 

 
O QUE É? O QUE É?  
É O LUGAR DE APRENDER E CONVIVER COM DIFERENTES PESSOAS: ESCOLA 
 
 

AI, AI, QUE BOM 
(AI, AI) 
EU JÁ NÃO VEJO À HORA 
DE CHEGAR À HORA DA ESCOLA 

Mundo Bita 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA E E ESCREVA A PALAVRA 
 

    escola 
 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA E E ESCREVA A PALAVRA. 
 
 
 
 
 
 

   

_E_L_E_F A N T_E_ _E_S C O V A _E_S C A D A _E_S T R _E_ L A  
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

 
 
 
 
 
DADO 

 
 
 
 
 
DEDO 

 
 
 
 
 
GALO 

 
 
 
 
 
GELO 

 
 
 
 
 
GOMA 

 
 
 
 
 
GEMA 

 
 
 
 
 
BALA 

 
 
 
 
 
BELA 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 85 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Selecione algumas músicas que representam vários locais do país e faça um pot-pourri (mistura de várias canções) 
com elas. 
Coloque as músicas e convide as crianças a cantar e dançar, se souberem, conforme o ritmo das melodias que 
estiverem ouvindo. Ao final, pergunte: As necessidades e os gostos são diferentes na cidade e no campo, vocês não 
acham? Vamos ver que diferenças são essas fazendo a leitura das duas obras de arte presentes na folha 82. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 82 do caderno do aluno e faça a leitura das imagens, destacando os aspectos mais 
importantes dos dois universos representados (cidade e campo), principalmente, quanto aos sons emitidos por ondas 
sonoras distantes ou bem próximas. Pergunte: 

 Como é viver no campo? 

 Será que é mais tranquilo viver no campo do que na cidade? 

 O que escutamos à noite, por exemplo, quando visitamos ou vivemos numa fazenda? 

 E nas cidades grandes, o que é possível escutar? 

 Existem momentos à noite na cidade, em que não ouvimos nenhum som? 
Se julgar necessário, acrescente outras perguntas. Em seguida, apresente às crianças a situação-problema. A 
resposta à questão pode ser dada por meio de desenho. Sendo assim, auxilie-as no que for possível. Circule entre 
elas e observe o que conversam e como registram suas ideias. 
 
 

FOLHA 85 

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
AS IMAGENS ABAIXO REPRESENTAM DOIS LUGARES BEM DIFERENTES EM MUITOS ASPECTOS, O QUE 
INCLUI OS RITMOS DE ALGUMAS MÚSICAS QUE SÃO TOCADAS MAIS UMA REGIÃO DO QUE EM OUTRAS. 
AGORA É COM VOCÊ! 
O BAIÃO É O GÊNERO MUSICAL QUE MUITO BEM REPRESENTA O CAMPO. RESPONDA ENTÃO: QUAL SERIA 
AQUELE QUE PODERIA REPRESENTAR AS GRANDES CIDADES? REGISTRE ABAIXO SUAS IDEIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 9 

  
AULAS DE 41 a 45 
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AULA 41 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 41 

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 – Rotina 
Folha 86 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 87 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/LETRA F 
FOLHA 86 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente para as crianças cartões com figuras, cujas palavras começam com F 
ou utilizam o F em outra posição da palavra. Explore com as crianças oralmente a identificação de todas as imagens, 
em seguida solicite que indiquem quais delas começam com a letra F. Escreva, em letra bastão, o nome das palavras 
identificadas pelas crianças na lousa ou em cartões, para colocar abaixo das imagens. Preste atenção naquelas 
crianças que apresentaram dificuldade e formule perguntas que deem pistas sobre as palavras. Em seguida, 
proponha que reflitam sobre os fonemas, utilizando palavras de referência do bando de palavras da turma, como: 
Qual a palavra começa com o mesmo som inicial de Felipe? A faca. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 86 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Inicie com a leitura 
da adivinha para as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma podem ver a foca 
representada. Possivelmente as crianças mostrarão a imagem e, para que percebam que o nome do animal foca 
pode ser escrito com letras, como mostra a palavra pontilhada na pauta, perguntar com que letra essa palavra 
começa. 
Leia o trecho da música e solicite que as crianças pintem a palavra que começa com a letra F. Se houver 
necessidade, repita a leitura do trecho algumas vezes. Mostre a letra F escrita em letra bastão e em letra cursiva, em 
letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os movimentos das letras e solicite que tracem com giz de cera ou 
lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. Depois, solicite que cubram o pontilhado para escrever a 
palavra ―foca‖. 
Por último, explore a formação da letra F com cada uma das vogais e incentivá-los a pensar em algumas palavras 
que podem ser formadas com essa combinação, como ―fada‖,―fogo‖,―feijão‖ e ―faca‖. Leia com as crianças os sons 
das letras, a formação da sílaba e as palavras que começam com essas letras. Oriente que cubram os traçados e 
descubram as palavras que formam. 
 

FOLHA 86 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA F 
O QUE É? O QUE É? 

 
O QUE É? O QUE É? 
 
NADA MUITO BEM E SEU ALIMENTO PREFERIDO É A SARDINHA. FOCA 

 
QUER VER A FOCA 

FICAR FELIZ? 
É POR UMA BOLA 
NO SEU NARIZ 

Letra de Vinicius De Moraes / Sergio Bardotti / Antonio Pecci Filho, a Foca 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA F E ESCREVA A PALAVRA 
 
 

   foca 
        FOCA 
 
CUBRA OS PONTILHADOS DAS LETRAS E DESCUBRA O QUE SE FORMA. 
 

f a  fa  foca 

f e  fe  festa 

f i  fi  fita 

f o  fo  fogo 

f u  fu  funil 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
FOLHA 87 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Professor, nessa sequência didática, você poderá trabalhar as DIFERENÇAS. Observe a turma em suas relações 
pensando nas seguintes questões: há crianças que não conseguem interagir com o grupo? Há crianças que 
expressam verbalmente sua dificuldade em aceitar o outro. Como se dão as interações nos momentos de 
brincadeiras livres? Como são feitas as escolhas dos parceiros de brincadeiras e de atividades em grupo? Todas 
essas e outras questões possibilitam ao professor, perceber os preconceitos velados entre nossas crianças. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a história ―Menina Bonita do Laço de Fita‖, da autora Ana Maria 
Machado. Conte a história com diferentes estratégias, pode ser fantoche de uma boneca negra com as 
características da Menina Bonita e com um coelhinho branco, apenas lendo o livro e mostrando as gravuras ou de 
acordo com sua criatividade. 
Converse com as crianças sobre a história. Levante algumas questões para que as crianças possam pensar e 
verbalizar suas opiniões.  
Questione as crianças: O que é ser bonito? Como uma pessoa deve ser para ser bonita? Na medida em que as 
crianças forem colocando suas opiniões ir enfatizando a importância da diferença de cada um. Destacar para o grupo 
que o importante é ser diferente, indagando: Já pensaram se todos nós fôssemos iguais?  
 

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA 
Ana Clara Machado 

 

 

ERA UMA VEZ UMA MENINA LINDA, LINDA. 

OS OLHOS PARECIAM DUAS AZEITONAS PRETAS, 
BRILHANTES, OS CABELOS ENROLADINHOS E BEM 
NEGROS. 

A PELE ERA ESCURA E LUSTROSA, QUE NEM O PELO 
DA PANTERA NEGRA NA CHUVA. 

AINDA POR CIMA, A MÃE GOSTAVA DE FAZER 
TRANCINHAS NO CABELO DELA E ENFEITAR COM 
LAÇOS DE FITAS COLORIDAS. ELA FICAVA 
PARECENDO UMA PRINCESA DAS TERRAS DA ÁFRICA, 
OU UMA FADA DO REINO DO LUAR. E, HAVIA UM 
COELHO BEM BRANQUINHO, COM OS OLHOS 
VERMELHOS E FOCINHO NERVOSO SEMPRE 
TREMELICANDO. O COELHO ACHAVA A MENINA A 
PESSOA MAIS LINDA QUE ELE TINHA VISTO NA VIDA. 

E PENSAVA: 

– AH, QUANDO EU CASAR QUERO TER UMA FILHA 
PRETINHA E LINDA QUE NEM ELA… 

POR ISSO, UM DIA ELE FOI ATÉ A CASA DA MENINA E 
PERGUNTOU: 

– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU 
SEGREDO PARA SER TÃO PRETINHA? 

A MENINA NÃO SABIA, MAS INVENTOU: 

– AH DEVE SER PORQUE EU CAÍ NA TINTA PRETA 
QUANDO ERA PEQUENINA… 

O COELHO SAIU DALI, PROCUROU UMA LATA DE TINTA 
PRETA E TOMOU UM BANHO NELA. FICOU BEM 
NEGRO, TODO CONTENTE. MAS AÍ VEIO UMA CHUVA E 
LAVOU TODO AQUELE PRETUME, ELE FICOU BRANCO 
OUTRA VEZ. 

ENTÃO ELE VOLTOU LÁ NA CASA DA MENINA E 
PERGUNTOU OUTRA VEZ: 

– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É O TEU 
SEGREDO PARA SER TÃO PRETINHA? 

A MENINA NÃO SABIA, MAS INVENTOU: 

– AH, DEVE SER PORQUE EU TOMEI MUITO CAFÉ 
QUANDO ERA PEQUENINA. 

O COELHO SAIU DALI E TOMOU TANTO CAFÉ QUE 
PERDEU O SONO E PASSOU A NOITE TODA FAZENDO 
XIXI. MAS NÃO FICOU NADA PRETO. 

– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL O TEU 
SEGREDO PARA SER TÃO PRETINHA? 

A MENINA NÃO SABIA, MAS INVENTOU: 

– AH, DEVE SER PORQUE EU COMI MUITA JABUTICABA 
QUANDO ERA PEQUENINA. 

O COELHO SAIU DALI E SE EMPANTURROU DE 
JABUTICABA ATÉ FICAR PESADÃO, SEM CONSEGUIR 
SAIR DO LUGAR. O MÁXIMO QUE CONSEGUIU FOI 
FAZER MUITO COCOZINHO PRETO E REDONDO FEITO 
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JABUTICABA. MAS NÃO FICOU NADA PRETO. ENTÃO 
ELE VOLTOU LÁ NA CASA DA MENINA E PERGUNTOU 
OUTRA VEZ: 

– MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU 
SEGREDO PRA SER TÃO PRETINHA? 

A MENINA NÃO SABIA E… JÁ IA INVENTANDO OUTRA 
COISA, UMA HISTÓRIA DE FEIJOADA, QUANDO A MÃE 
DELA QUE ERA UMA MULATA LINDA E RISONHA, 
RESOLVEU SE METER E DISSE: 

– ARTES DE UMA AVÓ PRETA QUE ELA TINHA… 

AÍ O COELHO, QUE ERA BOBINHO, MAS NEM TANTO, 
VIU QUE A MÃE DA MENINA DEVIA ESTAR DIZENDO 
MESMO A VERDADE, PORQUE A GENTE SE PARECE 
SEMPRE É COM OS PAIS, OS TIOS, OS AVÓS E ATÉ 
COM OS PARENTES TORTOS. 

E SE ELE QUERIA TER UMA FILHA PRETINHA E LINDA 
QUE NEM A MENINA TINHA QUE ERA PROCURAR UMA 
COELHA PRETA PARA CASAR. 

NEM PRECISOU PROCURAR MUITO. LOGO 
ENCONTROU UMA COELHINHA ESCURA COMO A 
NOITE, QUE ACHAVA QUE AQUELE COELHO BRANCO 
UMA GRAÇA. 

FORAM NAMORANDO, CASANDO E TIVERAM UMA 
NINHADA DE FILHOTES, QUE COELHO QUANDO 
DESANDA A TER FILHOTE NÃO PARA MAIS! TINHA 
COELHOS DE TODAS AS CORES: BRANCO. BRANCO 
MALHADO DE PRETO, PRETO MALHADO DE BRANCO E 
ATÉ UMA COELHA BEM PRETINHA. JÁ SE SABE, 
AFILHADA DA TAL MENINA BONITA QUE MORAVA NA 
CASA AO LADO. 

E QUANDO A COELHINHA SAÍA DE LAÇO COLORIDO NO 
PESCOÇO SEMPRE ENCONTRAVA ALGUÉM QUE 
PERGUNTAVA: 

– COELHA BONITA DO LAÇO DE FITA, QUAL É TEU 
SEGREDO PARA SER TÃO PRETINHA? 

E ELA RESPONDIA: 

– CONSELHOS DA MÃE DA MINHA MADRINHA…

2º Momento 
Trabalhe oralmente as características físicas da menina, associando às comparações do texto e em seguida, realize 
a interpretação do livro: Qual era a cor da pele da menina? Parecia com o que? Quem se lembra? E o seu cabelo? O 
que sua mãe fazia nele? Seus olhos se pareciam com o que? Como era o coelho? O que ele descobriu? Qual a 
conclusão que o coelho chegou sobre a cor da pele da menina? Por que os filhotes do coelho nasceram um de cada 
cor?  
Deixar claro que cada um de nós tem suas características, oriundas de sua família. Sendo assim, somos únicos, 
diferentes, e isso torna cada um de nós especial. Após a leitura e exploração do texto, disponibilize a folha 87 do 
caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Procure perceber se compreenderam o que a questão 
solicita e o que poderão responder, dando tempo que registrem suas respostas. 
 

FOLHA 87 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA 

 
AGORA, A ATIVIDADE É REPRESENTAR SEUS PENSAMENTOS PARA RESPONDER ÀS PERGUNTAS QUE SE 
SEGUEM. 
 

COMO ERA A COR DA PELE DA MENINA? 
 

SEUS OLHOS PARECIAM COM O QUE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COMO ERA O COELHO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 42 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 42 

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 – Rotina  
Folha 88 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 89 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/LETRA G 
FOLHA 88 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na rode de conversa disponibilize as letras móveis do alfabeto para as crianças. Proponha que tentem 
escrever palavras que começam coma letra G. Conforme as crianças descubram palavras, escreva-as na lousa para que 
todos possam ver e refletir, sem repetir a mesma palavra. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da adivinha para as 
crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma a galinha está representada. As crianças podem 
mostrar apenas a imagem, o nome da galinha escrito com letras. Assim, incentive-as a tentar encontrar a palavra escrita.  
Proponha a leitura da parlenda e peça que as crianças pintem a palavra ―galinha‖ no texto. Pergunte com que letra essa 
palavra começa. Explore a brincadeira da parlenda, incentivando-as a recitar e mostrar os números falados, mostrando com 
os dedos das mãos as quantidades correspondentes. 
Mostre a letra G escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os 
movimentos das letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. Em 
seguida, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra ―galinha‖. Fale que aquela letra se chama G e tem o som 
―g‖, junto com as vogais A, O e U. Essa letra também tem o som ―j‖, quando acompanhada por E e I, mas esse estudo 
poderá ser realizado em outro momento. 
Por último, explore a formação da letra G com as vogais A, O e U e apresente a última atividade, nomeando todas as 
figuras com as crianças, sempre incentivando-as a tentar reconhecer sozinhas os elementos. Após, apresente a proposta 
da atividade, explicando que devem pintar as figuras cujos nomes comecem com a letra G. 
 

FOLHA 88 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA F 
O QUE É? O QUE É? 

 
O QUE É O QUE É? 
ANIMAL QUE PÕE OVOS E SEU NOME COMEÇA COM A LETRA G. GALINHA 

 
A GALINHA DO VIZINHO  

BOTA OVO AMARELINHO  
BOTA UM, BOTA DOIS, BOTA TRÊS 
BOTA QUATRO, BOTA CINCO, BOTA SEIS. 
BOTA SETE, BOTA 8, BOTA 9, BOTA 10. 

Da tradição popular 

 

    galinha 
 
          GALINHA 
PINTE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA G. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GATO GIRAFA CAVALO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GARRAFA DINOSSAURO  GOIABA 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA FOLHA 89 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Professor, previamente, peça às crianças que entrevistem os pais para saberem com quem se parecem para que 
elas possam apresentar o resultado da pesquisa oralmente na roda de conversa.  
Solicite que enviem fotografias dos familiares (pais, avós, tios, irmãos, primos etc) e escreva atrás de cada foto o 
nome da criança que a trouxe. Caso alguma não traga a foto, solicite que a escola imprima alguma das festas que 
apareça a criança e sua família. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a história da ―Menina Bonita do Laço de Fita‖. Pergunte para as crianças 
sobre o que elas se recordam da história e deixe-as falarem. Relembre-as da descoberta do coelho, quando ele fala 
“que a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos‖ e questione-as com 
quem elas acham que se parecem e apresentem o resultado da pesquisa realizada junto à família (por exemplo, 
dizendo frases como: minha mãe diz que meus olhos são parecidos com os dela, mas que meus cabelos e minha 
boca se parecem com os da minha avó.) 
Esse é um momento oportuno para destacar a necessidade de identi ficar, conhecer e valorizar as várias culturas e, 
principalmente, respeitar a diversidade. 
 

2º Momento: Após as falas na roda de conversa, divida as crianças em grupos de quatro. Empilhe as fotos de cada 
grupo com a frente para cima. O primeiro jogador pega a primeira foto e tenta adivinhar quem a trouxe, observando 
as semelhanças entre as fotos e os colegas de grupo; se foi ele mesmo quem trouxe a foto, deve embaralhar a pilha, 
para que a fotografia saia do primeiro lugar; enquanto for acertando, o jogador continuará jogando. Ganhará o jogo 
quem tiver acertado mais. Ao final, as crianças devem contar aos colegas de grupo quem são as pessoas que estão 
nas fotos e o que estão fazendo.  
Ao final, coloque para a turma a seguinte questão: Somos parecidos com as pessoas da nossa família? O coelho 
branco estava certo em suas conclusões? 
 
Em seguida, disponibilize a folha 89 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade: que elas 
representem no espaço indicado, a menina do laço de fita e a mãe; o coelho e sua nova família; em seguida, sua 
família (Pode colar a fotografia que a criança trouxe para a sala). 
 

FOLHA 89 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA 

 
EM SALA, VOCÊ FALOU PARA OS SEUS COLEGAS COLEGAS COM QUEM VOCÊ SE PARECE E MOSTROU A 
FOTOGRAFIA DA SUA FAMÍLIA. AGORA, REPRESENTE NO ESPAÇO INDICADO O QUE SE PEDE: 
 

A MENINA DO LAÇO DE FITA E A MÃE 
 

O COELHO E SUA NOVA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SUA FAMÍLIA (PODE COLAR A FOTOGRAFIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 43 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 43 

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 – Rotina 
Folha 90 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 91 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/CONVIVENDO COM A FAMÍLIA 
FOLHA 90 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

Professor oriente previamente, os familiares e os alunos para que selecionem imagens ou objetos que simbolizem 
reuniões ou festas familiares. Peça que os pais conversem com os filhos e expliquem a razão do encontro ou da 
comemoração e outros detalhes sobre o evento, para que os alunos possam contar para os colegas de sala. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa permita que todos contem as suas lembranças afetivas e as relacionem com as imagens e/ou 
os objetos que trouxeram. Apresente a atividade para os alunos, solicitando que observem a imagem representada 
na proposta. Para incentivar essa exploração, questione: Quem vocês acham que são essas pessoas? O que elas 
podem representar na imagem? Onde estão? Como descobriu? O que estão fazendo? Por que você acha que estão 
fazendo um churrasco? 
Proponha a atividade e explore as informações para que consigam compreender o contexto retratado na imagem e, 
consequentemente, responder às perguntas da atividade. 
Oriente as crianças para que observem a imagem e tentem estimar a quantidade de pessoas que estão 
representadas. Depois, solicite que contem aquelas que participam do churrasco para confirmar a estimativa que 
fizeram. 
 
2º Momento:  
Proponha às crianças a organização de uma confraternização dos alunos com seus familiares no ambiente da 
escola, para poder compartilhar algumas atividades da rotina. Selecionar com a colaboração delas quais atividades 
gostariam de compartilhar com os familiares e como as organizarão. Listar os materiais necessários, quais serão as 
atividades, como farão o convite aos familiares e como gostariam de registrar esse momento, com fotografias ou 
vídeos. 
Determinar o dia, o horário e o local para criar um convite e encaminhar para os familiares. A organização envolve 
momentos de colaboração e cooperação entre todos, favorecendo a integração. 
 

FOLHA 90 

ATIVIDADE 1 ROTINA/CONVIVENDO COM A FAMÍLIA 
DO CADERNO DO ALUNO 

 
ONDE VOCÊ ACHA QUE A FAMÍLIA ESTÁ REUNIDA? 
Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
CONTORNE O PRINCIPAL ALIMENTO 
Churrasco 
 
 
 
 
 
QUANTAS PESSOAS ESTÃO NO CHURRASCO? 
4 pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  



185  

 

ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA/NÚMERO 10 
FOLHA 91 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 

Professor, para esta atividade solicite previamente, às crianças, com ajuda dos familiares, que tragam canções, 
parlendas e histó rias que explorem a série numérica de 1 a 10. Oriente-as que tragam o texto escrito em letra de 
forma 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a escrita do número 10, o nome, a quantidade e outras formas com 
imagens ou  gestuais com que podemos representar as quantidades. 
Proponha  o estudo da sequência numérica de 1 a 10 de forma crescente, relacione as quantidades e os nomes dos 
números. 
 
2º Momento: 
Motive as crianças a recitarem a parlenda ―A galinha do vizinho‖ que conheceram anteriormente. Em seguida, 
apresente o desafio final, solicitando que completem com os ovos e os números da série numérica de 1 a 10. 
 
 

A GALINHA DO VIZINHO  
BOTA OVO AMARELINHO  
BOTA UM, BOTA DOIS, BOTA TRÊS 
BOTA QUATRO, BOTA CINCO, BOTA SEIS. 
BOTA SETE, BOTA 8, BOTA 9, BOTA 10. 
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FOLHA 91 

ATIVIDADE 2/MATEMÁTICA – NÚMERO 10 

 
TRACE O NÚMERO 10 DE ACORDO COM OS MOVIMENTOS INDICADOS. 
 
 
 
 
 
      DEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTOS OVOS AS GALINHAS BOTARAM? OBSERVE A SEQUÊNCIA E COMPLETE COM OS NÚMEROS DE 
OVOS EM CADA NINHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 44 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 44 

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/Rotina  
Folha 92 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 93 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 94 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/ BRINCANDO DE MÍMICA 
FOLHA 92 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, convide as crianças a prepararem balões para realizarem uma brincadeira. Dê um pedaço de 
papel e peça que escrevam a primeira letra do nome do nome. Em seguida, dobre o papel e encaixe dentro do balão. 
Antes de encher os balões, converse com as crianças pedindo para terem cuidado quando forem estourar os balões 
para não colocarem restos na boca. A seguir, encha os balões e permita que as crianças brinquem com eles. Depois, 
proponha a brincadeira de estourá-los e encontrar as letras iniciais dos nomes das crianças dos nomes das crianças 
da sala. Se for possível, cole a letra em uma folha de papel e oriente a complementação do nome. 
 
2º Momento:   
Proponha as crianças brincar de mímica. Essa brincadeira apoia a observação, o foco e a criatividade. Antes de 
iniciar a atividade, combine com as crianças que você vai se comunicar com elas sem falar nada, apenas por meio de 
de gestos e expressão corporal. Peça que prestem muita atenção, pois terão que traduzir e executar as ações 
apresentadas. Por exemplo: chorar, pular, chutar etc. 
Após, uma criança de cada vez irá a frente e realizará uma mímica para os colegas adivinharem o que tentaram 
representar com gestos. 
Ao final, disponibilize a folha 92 do caderno do aluno e peça que eles representem o que mais gostaram de realizar, 
antes deixe que, oralmente, exponham o que irão apresentar.  
Ao final, peça que mostrem aos colegas e suas representações. 
 
 

FOLHA 92 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ BRINCANDO DE MÍMICA 

 
VOCÊ BRINCOU DE MÍMICA COM SEUS COLEGAS E FOI MUITO LEGAL! 
AGORA REPRESENTE ABAIXO O QUE VOCÊ MAIS GOSTOU DE REALIZAR. 
 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA – PRODUÇÃO DE TEXTO 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 93 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS/ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa fale com as crianças que é chegada a hora 
de escrever sobre o que foi vivenciado e aprendido, ou seja, de 
sistematizar os conhecimentos construídos. 
A proposta é que as crianças criem um texto, você será o escritor, 
permitindo que seja feito um resgate das informações mais 
significativas para o grupo como um todo, atribuindo sentido aos 
comentários dos alunos, investigando suas ideias, sem 
constranger, da forma mais natural e espontânea possível. 
Faça o registro na lousa e os alunos, no caderno, ou também, o 
texto poderá ser digitado para posterio colagem na ficha do aluno. 
Nesse caso a socialização acontece no decorrer da ativdade em 
que as crianças participam coletivamente da construção do texto. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 93 do caderno do aluno, organize as duplas e apresente a proposta da atividade. Circule enttre 
elas no momento da execução e se for necessário, faça a mediação. 
 

FOLHA 93 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA – PRODUÇÃO DE TEXTO 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
CONTINUE A HISTÓRIA ABAIXO: 
 
NINA E SUA FAMÍLIA MORA NUMA FAZENDA. 
ELES GOSTAM DE FAZER MUITAS ATIVIDADES JUNTOS COMO PLANTAR E COLHER.  
UM DIA, NINA RESOLVEU PLANTAR UM PUNHADO DE SEMENTES NUM CANTEIRO QUE FICAVA NA PORTA 
DA SUA CASA, PORÉM, DEPOIS DE UMA SEMANA, NENHUMA DELAS BROTOU... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO/FOLHA 94 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças imagens que retratam a floresta e o litoral. Pode utilizar a internet 
ou levar figuras previamente impressas e plastificadas, para que os alunos possam manuseá-las sem causar 
estragos.  
Instigue as crianças a observar as obras de arte e as características que definem floresta e litoral, e, 
simultaneamente, vai registrando, na lousa ou em uma folha, as informações e sujestões delas sobre esses lugares e 
a diferença do modo de vida neles. 
Ao final dessa leitura de imagens, proponha a seguinte situação-problema. 
— Se vocês tivessem de escolher um desses lugares para visitar, qual seria?  
Em seguida, disponibilize a folha 94 do caderno do aluno e peça-lhes que façam um desenho ou pintura sobre o 
lugar que mais lhe interessou. Ofereça divesos materiais e suportes, para que cada criança escolha onde, com o que 
e como criar a sua obra de arte. 
Ao final, realize uma exposição, a fim de que todos possam apreciá-los e, com a sua intervenção identifique 
semelhanças e diferenças entre as figuras, cores e temas. 
 

FOLHA 94 

ATIVIDADE 2/ARTE 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
VOCÊ OBSERVOU DIVERSAS IMAGENS QUE DEFINEM FLORESTAS E LITORAIS. AGORA, REPRESENTE 
ABAIXO, O LUGAR QUE MAIS LHE INTERESSOU. 
 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 45 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 45 

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 95 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 96 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/PROVÉRBIO 
FOLHA 95 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO, O EU, O OUTRO E O NÓS. 
 

Professor solicite previamente que as crianças pesquisem junto aos familiares se algum parente mora em outra 
localidade (cidade, estado ou país). Se por acaso morar, solicite que conversem sobre isso com as crianças e juntos, 
desenhem e escrevam informações que os ajudem a contar o que descobriram em sala de aula. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a pesquisa realizada junto aos familiares e permita que elas falem 
livremente. Em seguida, sugira que criem uma mensagem para enviar à pessoa que está distante. Proponha que 
façam um desenho e depois tentem escrever uma mesnagem escrita espontânea. Se considerar necessário, você 
poderá atuar como escritor para as mensagens. 
 
2º Momento:  
Proponha para as crianças uma reflexão sobre o provérbio ―O que os olhos não vêem, o coração não sente‖. 
Questione-as  se elas concordam quando se fala que, se não vemos alguém que está longe, o coração não sente 
falta. Promova o debate e permita que elas exponham suas opiniões sobre como lidar com a saudade das pessoas 
que não estão perto de nós. Criar um ambiente respeitoso e acolhedor para que possam dialogar com o sobre pontos 
mais sensíveis, mantendo a empatia com diferentes realidades. 
 
3º Momento: 
Apresente para os alunos a estrutura dos provérbios populares. Explique para elas que provérbios populares são 
frases curtas de fácil memorização e repetição e transmitem conhecimentos da sabedoria popular, pronunciadas no 
dia-a-dia. Selecione alguns provérbios e apresente às crianças, escolha alguns e escreva na lousa ou em uma folha 
de papel Kraft e proponha uma leitura dirigida com as crianças. 
Explore as palavras novas do provérbio e seus significados para que consigam identificar a mensagem proposta. Leia 
o texto quantos vezes for preciso e ajude a crianças a compreender a mensagem. Por exemplo: O ditado ―Filho de 
peixe, peixinho é‖ demonstra que somos parecidos com nossos pais. Que é muito utilizado quando, por exemplo, pai 
e fiho tem a mesma profissão ou ressaltar pontos negativos, quando os pais fazem algo errado e o filho reproduz. 
Após a exploração, disponibilize a folha 95 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade.  
 
 

FOLHA 95 

ATIVIDADE 1 ROTINA/PROVÉRBIO 

 
ACOMPANHE A LEITURA DE UM PROVÉRBIO SOBRE O TEMA. 
 
 
FILHO DE PEIXE, PEIXINHO É 
 
DA TRADIÇÃO POPULAR 

 
 
 
 
 
 
FAÇA UM DESENHO SOBRE ESSE PROVÉRBIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 96 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, pergunte para as crianças: Quem gosta 
de samba? Vocês sabem o que significa samba? Vocês 
costumam ouvir? Onde ouvem? Conhecem algum músico que 
canta ou toca samba? 
Em seguida, apresente o gênero musical samba para as 
crianças. Provavelmente algumas conheçam, porém, é sempre 
uma oportunidade de ampliar conhecimentos. Fale que esse 
gênero musical é resultado de estilos musicais da Europa e da 
África, que se desenvolveu pelo país com símbolos da cultura 
negra. 
Cite alguns nomes de cantores que fizeram a história do 
samba, como Cartola, Pixinguinha, Beth Carvalho, Adoniram 
Barbosa, Noel Rosa entre outros. 
Coloque as canções presentes na ficha e proponha que elas 
cantem, em seguida disponibilize a folha 96 do caderno do 
aluno e apresente a proposta da atividade. 
Ao final, peça que apresentem a proposta movimentando o 
corpo para todos apreciarem o que fizeram. Questione:? Como 
vocês representaram o ritmo da primeira música? E da 
segunda? Qual das duas possui o ritmo mais rápido? Mais 
lento?  
Organize um mural para que os trabalhos sejam expostos e escolha um nome para a exposição que esteja em 
comum acorfdo de todos. 
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FOLHA 96 

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
O SAMBA É UM GÊNERO MUSICAL, MUITO APRECIADO NAS GRANDES CIDADES. NASCEU DA MISTURA DO 
MAXIXE COM O LUNDU. SEU RITMO PODE SER LENTO OU RÁPIDO. DUAS CANÇÕES PODERM 
REPRESENTAR ESSE GÊNERO MUSICAL. SÃO ELAS:  
AGORA, É COM VOCÊ! REPRESENTE O RITMO DO LADO DE CADA UMA DAS MÚISICAS, POR MEIO DE 
DESENHOS OU COLAGENS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  

AS ROSAS NÃO FALAM 
Cartola 

 
BATE OUTRA VEZ 
COM ESPERANÇAS O MEU CORAÇÃO 
POIS JÁ VAI TERMINANDO O VERÃO 
ENFIM 
 
VOLTO AO JARDIM 
COM A CERTEZA QUE DEVO CHORAR 
POIS BEM SEI QUE NÃO QUERES VOLTAR 
PARA MIM 
 
QUEIXO-ME ÀS ROSAS 
QUE BOBAGEM AS ROSAS NÃO FALAM 
SIMPLESMENTE AS ROSAS EXALAM 
O PERFUME QUE ROUBAM DE TI, AI 
 
DEVIAS VIR 
PARA VER OS MEUS OLHOS TRISTONHOS 
E, QUEM SABE, SONHAVAS MEUS SONHOS 
POR FIM 

CANTA, CANTA MINHA GENTE 
Martinho da Vila 

 
CANTA, CANTA MINHA GENTE 
DEIXA A TRISTEZA PRA LÁ 
CANTA FORTE, CANTA ALTO 
 
QUE A VIDA VAI MELHORAR 
QUE A VIDA VAI MELHORAR 
QUE A VIDA VAI MELHORAR 
QUE A VIDA VAI MELHORAR 
QUE A VIDA VAI MELHORAR 
 
CANTEM O SAMBA DE RODA 
O SAMBA-CANÇÃO E O SAMBA RASGADO 
CANTEM O SAMBA DE BREQUE 
O SAMBA MODERNO E O SAMBA QUADRADO 
 
CANTEM CIRANDA O FREVO 
O COCO, MAXIXE, BAIÃO E XAXADO 
MAS NÃO CANTEM ESSA MOÇA BONITA 
PORQUE ELA ESTÁ COM O MARIDO DO LADO 
 
CANTA, CANTA MINHA GENTE 
DEIXA A TRISTEZA PRA LÁ 
CANTA FORTE, CANTA ALTO 
QUE A VIDA VAI MELHORAR 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 10 

  
AULAS DE 46 a 50 
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AULA 46 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 46 

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 – Rotina 
Folha 97 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/GLOSSÁRIO 
FOLHA 97 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Apresentar a estrutura do Glossário e explicar que, no decorrer 
dos estudos, essa seção os auxiliará com as palavras novas ou de 
significados mais complexos. 
Proponha uma leitura dialogada para cada verbete, solicitando 
que as crianças tentem lembrar em que contexto viram essa 
palavra e o que lembram dela. Solicite que voltem na página em 
que essa palavra foi apresentada pela primeira vez e tentem 
descrever o contexto e o que significa. 
Proponha um jogo de perguntas que explorem o significado como 
pista, letra ou som inicial, conforme os exemplos: 
Digam o nome de um animal que começa com BO. (Boi) 
Digam o lugar onde as pessoas trabalham plantando ou cuidando 
de animais que começa com FA. (Fazenda) 
 
2º Momento: 
Proponha algumas adivinhas que retomam o que estudaram 
durante o bimestre, como: O que é preciso para o gato virar rato? 
O que falta para bico virar bicho? Qual letra vem depois do C no 
alfabeto? Quais partes do corpo têm cinco elementos?  
Proponha que folheiem o caderno do aluno a cada página para 
retomar o que aprenderam os diferentes contextos, conceitos e 
noções. A atividade também pode auxiliar no processo de 
compreensão do que foi ensinado. 
Após a exploração, disponibilize a folha 92 do caderno do aluno e 
explore as palavras que vimos no bimestre. 
 
 

FOLHA 97 

ATIVIDADE 1 ROTINA/GLOSSÁRIO 

 
 
VAMOS CONHECER MELHOR ALGUMAS PALAVRAS QUE VIMOS NO BIMESTRE. 
 
 

CAMPO 
EXTENSÃO DE TERA UTILIZADA PREFERENCIALMENTE PARA 
O CULTIVO OU A EXTRAÇÃO DE PRODUTOS PARA A CRIAÇÃO 
DE ANIMAIS OU ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO 
RURAL. 
 
 
 
CIDADE 
ÁREA GEOGRÁFICA MUITO POVOADA ONDE EXISTE CENTRO 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 
 
 
 
FAZENDA 
PROPRIEDADE LOCALIZADA NO CAMPO DESTINADA PARA A 
PRÁTICA DA AGRICULTRUA DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS OU 
PARA O TURIMO RURAL. 
 

 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 47 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula47 

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 – Rotina 
Folha 98 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 

 
  



199  

ATIVIDADE 1 ROTINA/PESQUISANDO PROVÉRBIOS 
FOLHA 98 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Professor verifique previamente se as crianças conhecem outros provérbios e proponha uma pesquisa com os 
familiares sobre os provérbios populares que eles utilizam no dia-a-dia. Solicite aos familiares que escrevam o 
provérbio em uma folha de papel e, se quiserem, façam um desenho para auxiliar na apresentação na roda de 
conversa. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, pergunte as crianças como foi a pesquisa das frases. Se achar adequado, pergunte: Quem 
ajudou na pesquisa? Quem escreveu o provérbio? 
Pergunte às crianças se elas já ouviram anteriormente a frase em algum momento da vida e em que momento. 
Selecione os provérbios pesquisados para fazer leitura dialogada com os alunos. Explore com eles a compreensão 
dos textos, fazendo perguntas simples sobre o significado dos provérbios e em que situações podemos utilizá-los. 
Oriente as crianças na colagem dos provérbios nos espaços indicados. Auxilie as crianças para que coloquem as 
frases centralizadas no quadro. 
 
2º Momento: 
Após a exploração do tema, disponibilize a folha 98 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
Ao final, proponha brincadeiras e jogos folclóricos às crianças. Uma ótima oportuniade de conhecer a sua cultura. 
Para isso, organize uma roda de conversa na qual elas possam mostrar ou ensinar para os colegas as brincadeiras 
que conhecem e escolham algumas para brincar. 
 
 

FOLHA 98 

ATIVIDADE 1 ROTINA/PESQUISANDO PROVÉRBIOS 

 
VOCÊ PESQUISOU COM A AJUDA DE SEUS FAMILIARES ALGUNS PROVÉRBIOS.  
AGORA, RECORTE-O E COLE NO ESPAÇO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 48 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 48 

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 – Rotina 
Folha 99 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 100 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/LETRA H 
FOLHA 99 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação/O eu, o outro e o nós 
 

Professor antes de a aula começar escreva no quadro uma lista de palavras com combinações iguais que envolvam 
a letra sem som, como HOSPITAL, HOMEM, HORA, HÉLICE. 
Pronuncie as palavras conforme aponta para elas e veja se as crianças conseguem descobrir a que “regra” essas 
palavras obedecem. 

 
1º Momento: 
Começe a atividade lendo a questão inicial para as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, converse sobre 
onde podem plantar legumes e verduras e onde há uma horta representada na atividade. Espera-se que as crianças 
notem que a imagem e o nome ―horta‖ estão representados e consigam identificar a palavra escrita com letra cursiva 
e pontilhada na pauta. 
Proponha a leitura da frase e peça que as crianças pintem a palavra que começa com H, que é a palavra HOJE. 
Explore o significado do provérbio com as crianças e explique que pode haver variações. 
Mostre a letra H escrita nas formas bastão e cursiva, maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os movimentos das 
letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. Depois, solicite 
que cubram o pontilhado para escrever a palavra HORTA. Explique que aquela letra se chama H e que, em 
português, pode-se dizer que é uma letra ―sem som‖. 
Finalize, explorando a composição da letra H com cada uma das vogais e que palavras formam, ler com as crianças 
os sons das letras, a formação da sílaba e a palavra que começa com essas letras. Orientar que cubram os traçados 
e descubram as palavras que formam. 
 
2º Momento: 
Após a exploração, proponha uma exploração dos hábitos alimentares das crianças e pergunte quais os legumes, 
verduras e frutas preferidas por elas. Com o auxílio dos familiares, escreva uma lista de alimentos e compnha 
imagens ou desenhos como início de leitura. 
Logo após, disponibilize a folha 99 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
 

FOLHA 99 

ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA H 

 
LETRA H 
 
RESPONDA: ONDE PODEMOS ENCONTRAR LEGUMES E VERDURAS PLANTADOS? 

 
 

TUDO QUE VOCÊ PLANTA HOJE 
PODERÁ SER COLHIDO AMANHÃ 

 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA H E ESCREVA-A NAS PALAVRAS ABAIXO. 
 
 
 

    horta 
 
          HORTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA - CONJUNTO VAZIO 
FOLHA 100 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 

Professor, para esta atividade, providencie bambolês coloridos ou desenhe casinhas com, pelo menos, três cores 
diferentes. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, proponha o jogo de coelhinho na toca, no qual os comandos devem ser 
orientados pelo professor, explorando conjuntos vazio, com um ou dois elementos. Os comandos devem ser 
parecidos com:  

 bambolês vermelhos: são os conjuntos vazios; 

 bambolês azuis: têm um elemento; 

 bambolês amarelos: têm dois elementos. 

 Quem não tiver toca deve sentar-se fora dos bambolês. 

 Explore em alguns momentos quais casinhas estão cheias e quais estão vazias. Proponha que as crianças 
observem outras situações na sala em que possam perceber o uso dessas noções, como mochilas, caixas e 
copos cheios ou vazios. 

 
2º Momento: Disponibilize a folha 100 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade para as crianças, 
solicitando que identifiquem a imagem dos conjuntos cheios ou vazio. Chame a atenção para as imagens que 
aparecem, o que elas representam, quantos elementos têm e qual não tem nenhum elemento. Incentive-as que 
utilizem a nomenclatura adequada na realização da atividade. 
Em seguida, solicite, que identifiquem as quantidades representadas e qual conjunto podem relacionar com o número 
representado no meio dos conjuntos. Explorar comparações quem tem mais e menos elementos e se há muito ou 
pouco elementos. 
Explorar a escrita do número 0, o nome, a ausência de quantidade, sem nenhum elemento e outras formas com 
imagens ou gestuais com que podemos representá-lo. 

 
FOLHA 100 

ATIVIDADE 1/ROTINA – NÚMERO 0 

 
LIGUE O CONJUNTO VAZIO AO NÚMERO 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ZERO 
 
 
 
CUBRA OS PONTILHADOS DO NÚMERO O. 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 49 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 49 

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 - Rotina  
Folha 101 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 102 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 

 

ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA I 
FOLHA 101 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Providencie figuras em revistas, jornais ou internet de elementos cujos nomes começam com a letra I, como: índio, 
ilha, igreja, írmão, irmã, isopor, iate, ipê. Incluir outras palavras que tenham a letra I em outras posições, como 
fonemas do meio e finais, como: boi, pipa, periquito, lápis, jiboia, herói. 

 
1º Momento:  Na roda de conversa disponibilize as imagens no meio da roda para que elas identifiquem oralmente 
os nomes das figuras. Solicite que descubram as palavras que começam com I e formem um grupo com as imagens. 
Conforme identifiquem, proponha que tentem escrita espontânea para escrever as palavras. 
Pesquise com as crianças sobre a árvore ipê, que será trabalhada na atividade sobre o estudo da letra I. 
 
2º Momento:  Disponibilize a folha 101 do caderno do aluno e apresente proposta da atividade. Comece fazendo a 
leitura da pergunta para as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte onde podem ver um ipê 
representado. Incentive para que tentem encontrar a palavra escrita e, caso não a descubram, mostrar a palavra 
pontilhada na pauta. Pergunte com que letra a palavra IPÊ começa. 
Em seguida, mostre a letra I escrita nas formas bastão e cursiva, maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os 
movimentos das letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos 
representados. Depois, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra IPÊ. 
Faça a leitura da frase e solicite que as crianças pintem a palavra que começa com a letra I. Espera-se que 
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identifiquem a palavra IPÊS. 
Na última atividade, comece nomeando todas as figuras com as crianças, sempre incentivando para que tentem, 
sozinhas, reconhecer os elementos. Depois, apresente a proposta da atividade, explicando que devem completar os 
nomes das figuras com a letra I. 
Para finalizar, proponha uma leitura conversada das palavras, com uma reflexão cuidadosa sobre os fonemas, 
explorando as que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 
Proponha o jogo de imitação às crianças, escolhendo alguma categoria com o mesmo contexto semântico, como 
animais, alimentos, objetos ou outros. Proponha que tirem um cartão da sacola e não deixem os colegas verem a 
imagem. Fazer a imitação para que adivinhem e digam com que letra começa a imagem em questão. 
 

FOLHA 101 

ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA I 

 
LETRA I 
 
BRASÍLIA É UMA REGIÃO ONDE ECONTRAMOS A ÁRVORE ABAIXO. 
VOCÊ CONHECE ESSA ÁRVORE? Essa árvore é um ipê. 

 
 

A FLOR DO IPÊ-ROXO  
CAI DEIXANDO SAUDADES. 

 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA I E ESCREVA A PALAVRA. 
 
 

    ipe 
IPÊ É UMA ÁRVORE MUITO PRESENTE 
EM BRASÍLIA E EM OUTRAS CIDADES DO 
BRASIL. 

 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA I E FORME O NOME DAS FIGURAS 
 
 
 
 
 
 
 

  

__I__GLU __I__LHA __I__NDIO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BO__I__ LAP__I__S 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA 

MODO DE VIVER NA CIDADE /FOLHA 102 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS/TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Esta atividade tem como finalidade que as crianças apontem o que conhecem sobre o modo de viver na cidade, 
tendo como disparadores um texto escrito e uma imagem que têm o objetivo de contextualizar a situação-problema, 
oferecendo às crianças algumas dicas sobre o tema em pauta, de forma que possam sair de algum lugar, no 
momento em que estiverem os grupos pequenos e procurando souções para o problema em destaque. 

 
1º Momento:  
Na roda de conversa, inicie fazendo a leitura da imagem, através de perguntas, tomando cautela para não responder 
à situação-problema, portanto, trabalhe a partir do que é possível olhar. Se as crianças escolherem pela 
interpretação, não haverá nenhum problema, no entanto, não devem ser feitas intervenções, ou seja, não se devem 
completar as informações ou corrigi-las, somente escutar o que dizem, pois são os conhecimentos prévios que os 
alunos estão mencionando. 
Questione: Que lugar é esse? O que vocês veem na imagem? Muitos prédios, muitas casas? O que mais há nesse 
lugar? Entre outras perguntas. 
 
2º Momento: 
Após a exploração, explique para as crianças que a cidade que aparece na imagem é Brasília, considerada a terceira 
cidade mais populosa do país com 3.094.325 de habitantes. Fale que Brasília é a capital do país e foi reconhecida 
como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987. Brasília tem a maior área tombada do mundo: 112,5 quilômetros 
quadrados e o Parque da Cidade é considerado um dos maiores parques urbanos do mundo. Também conhecido 
como Parque Sarah Kubitschek, ele foi construído para preservar a área verde existente no local, além de 
proporcionar atividades de lazer para a comunidade. Fale também que é que a capital do país é dividida também em 
setores, ajudando a facilitar os acessos. Alguns exemplos são os setores Hospitalares, Comerciais, Culturais e 
Hoteleiros. 
Em seguida, faça a leitura do texto, com inferência, facilitando o entendimento e a interpretação das informações 
contidas na folha. 
Sugestão de leitura do texto: 
Professor: ―As cidades podem ser pequenas ou grandes, mesmo assim, iremos encontrar um movimento maior...‖ 
Professor: Movimento maior do que? Onde? 
Crianças: Movimento de carros, da minha mãe, dos carros, entre outras hipóteses 
Professor: ―...movimento maior de pessoas e de tudo que existe lá, se compararmos com o modo de viver no campo.‖ 
Após discutirem o texto, disponibilize a folha 102 do caderno do aluno, forme duplas e circule entre elas para 
auxiliar no que for possível as crianças a debaterem e responderem o que se pede. 
 

FOLHA 102 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE  

 
 
AS CIDADES PODEM SER PEQUENAS OU GRANDES. 
MESMO ASSIM, IREMOS ENCONTRAR UM MOVIMENTO 
MAIOR DE PESSOAS E DE TUDO QUE EXISTE LÁ, SE 
COMPARADAS AO MODO DE VIVER NO CAMPO. 
OBSERVE A IMAGEM AO LADO E RESPONDA: COMO AS 
PESSOAS VIVEM NA CIDADE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/ARTE - OFICINA 
MODO DE VIVER NO CAMPO 

 
Campo de Experiências: Eixos, sons, traços e formas 
 
1º Momento: 
Organize o local da oficina com diferentes materiais, secos e aquosos, 
vários suportes, papéis variados como revistas, jornais, paninhos 
coloridos e materiais recicláveis. 
Ponha à disposição também, enciclopédias, imagens diversas, livros 
com gravuras, sem se preocupar em seguir o tema desta sequência. O 
que está em pauta é representar a figura humana em movimento ou 
não, como também os objetos artísticos que compõe a produção. 
 
2º Momento: 
Deixe as crianças explorarem os materiais e o acervo artístico 
disponível. Simultaneamente, motive-as a começar a produção 
artística criando o fundo para, no dia seguinte, incluirem imagens nele. 
No momento da execução da atividade, circule entre as crianças e 
faça intervenções e sujestões que permitam que escolham o que 
querem fazer e como irão fazê-lo. 
A oficina não propõe um tema, ela é o momento para que as crianças 
apliquem as técnicas descobertas ao longo das aulas que tiveram, no 
entanto o que irão produzir é de autoria de cada um. 
Finalize, organizando junto com as crianças uma exposição. 
Questione-as sobre o sentimento de terem finalizado a oficina e se gostaram do resultado alcançado. 
Encerre a aula com um resumo das atividades conquistadas, parabenizando as crianças pelas representações, 
imaginação e criatividade. 
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AULA 50 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 50 

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 103 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 104 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/ALIMENTOS 
FOLHA 103 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças e pergunte o que costumamos fazer durante o dia e durante a noite. Em 
uma cartolina, organize uma tabela e inclua imagens que auxiliem a representar o dia e a noite na rotina. 
Distribua as crianças em pequenos grupos, com 3 ou 4 alunos. Apresente o quadro para elas e peça que identifiquem 
quais imagens representam o dia e a noite e as atividades que costumam fazer durante o dia e durante a noite. As 
crianças podem colar imagens que pesquisaram ou desenhar. 
Pedir para cada grupo apresentar aos demais colegas, mostrando as atividades que fazem durante o dia e à noite. 
Explorar as semelhanças e as diferenças entre os quadros e relacionar as atividades com alguns marcos da rotina, 
como café da manhã, almoço, jantar e hora de dormir. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 103 do caderno do aluno e começe a atividade explorando as imagens e os nomes dos 
alimentos representados. Permita que identifiquem os alimentos que conhecem e incentive-as que ajudem os colegas 
que não conhecem algum deles. Chame atenção para os nomes dos alimentos escritos embaixo de cada imagem. 
Providencie uma cartolina ou folha Kraft para cada uma das listas e apresente a proposta da atividade para elas. 
Com todos juntos, construa listas de alimentos que costumamos consumir no café da manhã e de alimentos que 
podemos comer no almoço ou jantar. 
 

FOLHA 103 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ALIMENTOS 

 
COM O PROFESSOR E OS COEGAS, VEJA OS ALIMENTOS E ORGANIZE 2 LISTAS. 
NA PRIMEIRA LISTA, COLOQUE OS ALIMENTOS QUE CONSUMIMOS NO CAFÉ DA MANHÃ. 
NAS EGUNDA LISTA, COLOQUE OS ALIMENTOS QUE CONSUMIMOS NO ALMOÇO OU NO JANTAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCREVA O NOME DO ALIMENTO QUE VOCÊ MAIS GOSTA. 
Resposta pessoal. 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 104 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, proponha, primeiramente, as crianças acompanharem o ritmo de um samba rápido, batucando 
sobre um local plano sonoro. A finalidade é que elas percebam que, ao acompanhar o ritmo do samba, irão usar os 
mesmos movimentos ao longo de toda a música.  
Apresente as propostas de cada estação e distribua os instrumentos entre elas. 

 Chocalhos. 

 Tamborim/tambor 

 Pandeiro. 

 Reco-reco 
 
2º Momento: 
Se for possível, leve o violão para a sala de aula para cantar ou selecione vídeos de alguém cantando um samba 
bem ritmado e outro mais lento. Proponha as crianças a acompanhá-lo, como se estivessem participando de uma 
roda de samba. Forme grupos pequenos para que toquem em conjunto. 
Esta atividade de improviso, as crianças criarão, ao mesmo tempo que constroem conceitos de ritmo lento e rápido. 
Disponibilize a folha 104 do caderno do aluno e peça que respondam à pergunta contida nela. Ao final, parabenize 
cada uma das crianças. 

 
FOLHA 104 

ATIVIDADE 2/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
 
VOCÊ EXPLOROU DIVERSAS FORMAS DE TOCAR COM UM CHOCALHO, TAMBOR, PANDEIRO, RECO-RECO 
PARA ACOMPANHAR UMA RODA DE SAMBA. 
AGORA RESPONDA: O QUE VOC Ê TOCOU E QUAIS BATIDAS OS MOVIMENTOS VOCÊ REALIZA AO 
PARTICIPAR DA RODA DE SAMBA COM SEUS COLEGAS. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 


