
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
   

―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  

 
 

 
 



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


 

  

Neste caderno, serão apresentadas sugestões de Planos de Aulas para serem 
trabalhados durante o Ano Letivo. Para cada Aula será apresentado um quadro conforme 
abaixo: 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário  Início Término ATIVIDADE 

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

  



TERÇA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



QUARTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



QUINTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Natureza e Cultura 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



 

SEXTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



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 



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


 

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. 

 

  
 
 
 
 
 
 
  



 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 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). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 Numerário (sequência numérica de 0 a 10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajudantes do dia 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Cartaz do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 Cartaz: Quantos somos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cartaz dos combinados da turma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 Palavrinhas mágicas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartaz Regrinha de Ouro 

 
       
 
  



 

 Fichas das atividades da rotina diária 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 Fichas dos nomes das crianças 

 

 

 

 

 

MARIANA 

 

JOÃO PEDRO 

 
 

 Aniversariantes do mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            



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 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 
 



 
 
 

 

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/ 
  

https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/amarelinha/


 
ESCONDER 

 
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 

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/


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

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 
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AULA 51 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 51 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- 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 
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. 
 
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 
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ATIVIDADE 1 
COMBINADOS – 2º. SEMESTRE 

Campo de Experiência:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: No início do 2º Semestre é importante relembrar os combinados. Os combinados são para 
estipular as regras da prática cotidiana para o convívio social.  
Na roda de conversa, em linguagem clara, acertamos aquilo que é ou não permitido fazer em sala de aula, 
tentando não negar tudo para criança, mas fazendo com que ela entenda os locais e as formas de se 
comportar, um bom exemplo disso é a regra: Não gritar na sala, combinamos que o falar mais alto, pode 
acontecer na hora do parque. 
O combinado é um trunfo, que quem educa tem nas mãos. Essa construção demanda certo tempo para 
ser assimilado, deve ser revisto e relembrado sempre que não houver o cumprimento das regras, isso 
ajudará a acabar com birras e estresse, substituindo castigos e punições. Esses combinados são tão 
eficazes, que além de nos dar mais tranquilidade na ação diária, auxilia a criança na construção pessoal e 
social, no desenvolvimento da autonomia, porque por meio dela, eles aprendem a se expressar através da 
fala, a negociar, a lidar com conflitos e trabalhar seus sentimentos e os próprios limites. 
A rotina e os combinados andam juntos e não devem acontecer somente na escola, elas podem e devem 
ser aplicadas em casa, para um melhor aproveitamento do tempo em família. 
Aplique, com certeza terá bons resultados! 
 
Algumas dicas: 
 

 A atividade de construção de regras deve acontecer na primeira semana de aula. 

 O professor não deve chegar à sala de aula com as regras já prontas, escritas em papel 
pardo e apresentar às crianças. 

 Faça uma roda com os alunos para que todos possam olhar uns aos outros. Cada 
criança é orientada a falar o que acha que deve ser permitido ou não na escola, e a 
professora faz a mediação dos comentários. 

 As regras devem ser construídas coletivamente, para que todos discutam e se sintam 
responsáveis por elas. Detalhe! Todas as crianças têm o direito de opinar e devem ser 
incentivadas a isso. 

 As regras devem ser fixadas na sala de aula, em lugar visível a todos os alunos. 

 Não basta construir as regras. Devem ser retomadas, periodicamente, para que as 
crianças aprendam a avaliar o que foi combinado e o que está ou não acontecendo. 

 Os professores devem destacar as regras que estão sendo cumpridas, elogiar a turma 
e levá-la a refletir sobre ―o que faz com que essas regras sejam cumpridas‖? 

 Levantar as regras que não estão sendo cumpridas de modo geral e, também, levá-la a 
refletir sobre ―o que faz com que essas regras não estejam sendo cumpridas‖? 

 
2º Momento: Após o debate com as crianças sobre os combinados, 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – FOLHA 01 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Objetivos: 
- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 
- Formular e responder perguntas sobre fatos da história contada. 
 
1º Momento: 
É muito importante ler e contar histórias para as crianças menores, pois nessa fase em que estão aprendendo a falar 
e a se expressar oralmente, o momento da história contribui para ampliar o vocabulário, entrar no mundo da 
linguagem que se escreve, ajuda a se concentrar, desperta emoções, alimenta a imaginação e a criatividade e instiga 
a participação de todos. 
Para essa atividade, pretendemos que os alunos entrem no mundo da fantasia a partir do que ele já conhece 
previamente sobre o que será trabalhado.  
Na roda com as crianças comente que todos conhecerão uma pessoa muito legal PETER PAN. Comece a história. 
Prepare, com antecedência, imagens dos cenários e personagens que você contará. Com relação aos personagens, 
podem ser feitos dedoches. 
Inicie a dinâmica, narrando o início de um conto, por exemplo: ―Era uma vez uma linda floresta repleta de árvores 
gigantes...‖ Em seguida vai retirando imagens/objetos conforme a história é contada, estimulando-as a criarem um 
enredo que contenha como cenário uma floresta, uma casinha e os objetos. Estimule-os a contar o que acham que 
vai aparecer na floresta, os sons e tudo que elas imaginarem. 
Quando falar do Capitão Gancho, lembre-se de comentar que piratas sempre caçam tesouros. Mostre imagens. 
A atividade deverá ser desenvolvida até que todos produzam uma história coletiva. Dessa forma, as ideias que forem 
aparecendo deverão ser aproveitadas e anotadas em um papel e ao final serem lidas para a turma a fim de que 
tenham uma visão da história que construíram. 
 
2º Momento:  
Hora da Brincadeira – Vamos brincar de pirata e caçar ao tesouro? Quente ou frio? 
Vamos brincar de caça ao tesouro?  
Com antecedência esconda alguns objetos na sala de aula (bola de papel crepom amarela, moedas de chocolate, ver 
se não tem nenhuma criança alérgica). A quantidade de objetos escondidos deve ser igual ao número de alunos. 
Explique que eles irão caçar o tesouro (que são os objetos que você escondeu). A cada rodada dois alunos devem 
ser escolhidos para ser Capitão Gancho. A cada rodada fale o objeto que devem procurar. Você pode dar dicas (está 
perto - quente, está longe - frio). Quando a criança encontrar, todos devem bater palmas e, depois, começar a 2ª. 
Rodada. Só termina quando todos participarem. 
Ao final, convide-os a esconder um objeto para que você ache. Divirtam-se e registrem esse momento para 
compartilhar no mural da sala. Ao fim da brincadeira todos devem ganhar os ―tesouros‖ encontrados, se possível. 
 
3º Momento:  
Depois de finalizada a brincadeira, entregue a Folha 02 do caderno do aluno e peça que representem o tesouro 
que você encontrou. 

FOLHA 01 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN 

 
REPRESENTE O TESOURO QUE VOCÊ ENCONTROU. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



AULA 52 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 52 

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 

 
  



ATIVIDADE 1/ROTINA - POMAR 
FOLHA 2 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇO, TEMPO QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa convide as crianças a participar de uma brincadeira: Fui à feira. Explique que cada uma 
escolhe o nome de uma fruta e conta aos colegas para que todos saibam as frutas que estão na brincadeira. A 
criança que começa a brincadeira fala uma fruta que não seja a que escolheu e diz: ―Fui à feira comprar melão e não 
achei‖. Quem escolheu o melão responde: ―O melão não falta, falta a maçã‖. E o jogo continua cada uma falando 
uma das frutas que estão na brincadeira. As crianças erram se não respondem quando é falada sua fruta ou se 
chamarem uma fruta que já saiu no jogo. Nesse caso, não participam diretamente falando as frutas, mas 
permanecem para ajudar a avaliar se mais alguém errou. A brincadeira termina quando sobrarem só os dois últimos 
participantes. 
 
2º Momento: 
Escutar a canção Pomar com as crianças e pedir que fiquem atentas à letra para descobrirem sobre o que ela fala. 
Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg 
 

POMAR 
 

BANANA, BANANEIRA 
GOIABA, GOIABEIRA 

LARANJA, LARANJEIRA 
MAÇÃ, MACIEIRA 

MAMÃO, MAMOEIRO 
ABACATE, ABACATEIRO 

LIMÃO, LIMOEIRO 
TOMATE, TOMATEIRO 

 
CAJU, CAJUEIRO 

UMBU, UMBUZEIRO 
MANGA, MANGUEIRA 

PÊRA, PEREIRA 

AMORA, AMOREIRA 
PITANGA, PITANGUEIRA 

FIGO, FIGUEIRA 
MEXERICA, MEXERIQUEIRA 

 
AÇAÍ, AÇAIZEIRO 

SAPOTI, SAPOTIZEIRO 
MANGABA, MANGABEIRA 

UVA, PARREIRA 
COCO, COQUEIRO 
INGÁ, INGAZEIRO 

JAMBO, JAMBEIRO 
JABUTICABA, JABUTICABEIRA 

 
Palavra Cantada, 1996 

Identificar o nome da canção com as crianças e pedir que expliquem como o nome se relaciona com o tema. Ems 
eguida, pergunte se compreenderam a alternância da fala dos autores da canção com a das crianças, identificando 
que se trata da fruta e do nome da árvore que a produz. 
Chame a atenção das crianças, escolhendo algumas das frutas e árvores, e refletir sobre a derivação entre as 
palavras, como uma forma de regularidade da escrita. Peça que observem o nome da fruta e o final do nome da 
árvore, e como normalmente os nomes da fruta e da árvore se estruturam com a terminação EIRA/EIRO. 
BANANA, BANANEIRA GOIABA, GOIABEIRA LARANJA, LARANJEIRA. 
Solicite que respondam à questão sobre a quantidade de frutas que aparecem no trecho da canção. Elas devem 
fazer a contagem apenas das frutas, não confundido com os nomes das árvores. 
Após, solicitar que respondam qual a fruta de que mais gostam. Aproveitar para socia lizar as respostas dos alunos e 
perceber se existe uma preferência comum aos colegas. 
Ao final, disponibilize a folha 2 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. No desenvolvimento da 
tarefa, circule entre elas e faça a mediação. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg


FOLHA 2 

ATIVIDADE 1/ROTINA – FUI À FEIRA 

 
VOCÊ BRINCOU COM SEUS COLEGAS E CANTOU A MÚSICA POMAR. 
FRUTAS E ÁRVORES SÃO MENCIONADAS NA LETRA DESSA MÚSICA 
 
 
 

POMAR 
 

BANANA, BANANEIRA 
GOIABA, GOIABEIRA 

LARANJA, LARANJEIRA 
MAÇÃ, MACIEIRA 

MAMÃO, MAMOEIRO 
ABACATE, ABACATEIRO 

LIMÃO, LIMOEIRO 
TOMATE, TOMATEIRO 

 
CAJU, CAJUEIRO 

UMBU, UMBUZEIRO 
MANGA, MANGUEIRA 

PÊRA, PEREIRA 

AMORA, AMOREIRA 
PITANGA, PITANGUEIRA 

FIGO, FIGUEIRA 
MEXERICA, MEXERIQUEIRA 

 
AÇAÍ, AÇAIZEIRO 

SAPOTI, SAPOTIZEIRO 
MANGABA, MANGABEIRA 

UVA, PARREIRA 
COCO, COQUEIRO 
INGÁ, INGAZEIRO 

JAMBO, JAMBEIRO 
JABUTICABA, JABUTICABEIRA 

 
Palavra Cantada, 1996 

 
 
 
 
AGORA, PINTE AS FRUTAS QUE VOCÊ NÃO CONHECIA. 
Resposta pessoal.  
 
QUANTAS FRUTAS APARECEM NA LETRA DA MÚSICA? 
15 frutas 
 
 
 
 
ESCREVA DO SEU JEITO, O NOME DE 3 FRUTASDE QUE VOCÊ MAIS GOSTA. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
PINTE AS FRUTAS DE QUE VOCÊ MAIS GOSTA. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/CONVERSANDO COM O TEXTO 
- FOLHA 3 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento:  
Diálogo com o texto 
Na roda de conversa comente que daremos seguimento à história do Peter Pan. Apresente o livro com esse clássico 
da literatura e deixe as crianças explorarem principalmente as imagens a fim de que conheçam os personagens. 
Em seguida, inicie a leitura. Ao decorrer da leitura, interrompa a história em pontos pré-escolhidos e faça perguntas 
para que as crianças levantem hipóteses sobre o que vai acontecer, mantendo suspense e provocando-as, visando o 
desenvolvimento da criatividade e da coerência de expressão de ideias. 
Acesse essa história em 
http://www.ingabyte.com.br/sistema/arquivos/1065/150620104401_ed__infantil_4anos_15_a_19_1_pdf.pdf 

 
PETER PAN 

    1ª Parte do texto 
PETER PAN VIVE JUNTO COM SUA FADINHA CHAMADA SININHO NA TERRA DO NUNCA. UMA VEZ, PETER 
SAIU DA TERRA DO NUNCA E FOI VOAR POR AÍ E COMEÇOU A ESCUTAR UMA VOZ DOCE, A VOZ DE UMA 
MENINA QUE, CONTAVA UMA HISTÓRIA. ELE CURIOSO, FOI ATÉ A JANELA DESSA MENINA E SE 
APAIXONOU A PRIMEIRA VISTA! 
    A MENINA LINDA SE CHAMAVA WENDY, TINHA CABELOS CASTANHO CLARO E OLHOS VERDES. ELA 
TINHA DOIS IRMÃOS: JOÃO E MIGUEL. PETER SE APRESENTOU A ELES E OS CONVIDOU PARA DAR UMA 
VOLTA. OS IRMÃOS DE WENDY NÃO QUERIAM IR, MAS A IRMÃ ESTAVA TÃO FASCINADA COM AQUILO 
TUDO QUE FORAM PARA ACOMPANHÁ-LA. 
    E ELES FORAM VOANDO DE MÃOS DADAS COM PETER PAN E ENCANTADOS COM AQUILO TUDO QUE 
ESTAVA ACONTECENDO E NÃO ACREDITANDO QUE ELES ESTAVAM VOANDO. JÁ PARA PETER, ISSO ERA 
A COISA MAIS NORMAL DO MUNDO. WENDY E SEUS IRMÃOS CONHECERAM A ALDEIA DOS ÍNDIOS, 
AVISTARAM O BARCO PIRATA E VIRAM OS MENINOS PERDIDOS. TUDO ISSO DE LÁ DE CIMA. DE REPENTE, 
CAPITÃO GANCHO AVISTA PETER PAN E SEUS NOVOS AMIGOS E MANDA CANHÕES EM DIREÇÃO A ELES.  
 
2º Momento: 
Após a leitura, a Folha 03 do caderno do aluno deverá ser colocada à disposição das crianças. Nesta etapa, faça a 
leitura corrida do texto, sem interrupções para uma compreensão melhor da história. Na sequência deixar os alunos 
explorarem o texto e as imagens contidas no livro para que elas possam realizar a atividade proposta de dialogar 
com o texto. Apresente a proposta claramente certifique-se, através de questionamentos, se a compreenderam, de 
forma que possam discutir a questão a partir da leitura realizada.  
Os textos apresentados em todas as sequencias didáticas que compõe estas atividades serão divididos em partes. 
Para cada uma delas serão apresentadas propostas de compreensão e interpretação. 
 

FOLHA 03 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
 PETER PAN – DIÁLOGO COM O TEXTO 

 
REPRESENTE OS PERSONAGENS CITADOS (PETER PAN, WENDY, JÕAO, MIGUEL E CAPITÃO GANCHO). 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

http://www.ingabyte.com.br/sistema/arquivos/1065/150620104401_ed__infantil_4anos_15_a_19_1_pdf.pdf


AULA 53 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 53 

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 

 
LINGUAGEM 
  



ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA J 
FOLHA 4 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: Na roda de conversa, organize as crianças sentadas  em cadeiras, com menos um lugar, pois uma pessoa 
deve ficar em pé no centro da roda. Explique às crianças a brincadeira Só fica sentado quem... A pessoa em pé será o 
―pegador‖. Ela observa o grupo e diz a frase ―Só fica sentado quem está usando casaco‖. As crianças que estão de casaco 
permanecem sentadas; as que não estão ficam em pé e correm para trocar de cadeira. Nesse momento o pegador também 
deve ocupar uma cadeira. A criança que ficar sem cadeira é o novo pegador e deve repetir a frase com um novo desafio. 
Depois que as crianças entenderem a brincadeira, pode-se aumentar o desafio, propondo que digam uma palavra que 
comece com a letra J, por exemplo; quem souber fala e permanece sentado, quem não souber levanta e tenta trocar de 
lugar. Assim, a brincadeira continua com a mesma característica e pode permanecer com diferentes desafios enquanto as 
crianças se mostrarem motivadas. 
 
2º Momento: Comece a atividade perguntando às crianças se conhece a fruta representada até descobrirem a resposta. 
Em seguida, converse sobre onde podem encontrar o jatobá representado na atividade. Espera-se que as crianças 
percebam que a imagem e o nome escrito estão representados e consigam identificá-lo com letras cursivas e também a 
palavra pontilhada na pauta. 
Proponha a leitura da frase e peçar que as crianças pintem as palavras que começam com J, que são JATOBÁ, JUTAÍ e 
JATAÍ. Converse com as crianças sobre o que com preenderam e sobre os outros nomes do fruto. 
Mostrar a letra J 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. Em seguida, solicite que 
cubram o pontilhado para escrever a palavra jatobá. Dizer que aquela letra se chama J e tem o som ―j‖. 
Por último, explore a composição da letra J 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. Oriente que cubram os traçados e descubram 
as palavras que formam. 
 

FOLHA 4 

ATIVIDADE 1/ROTINA – LETRA J 

 

LETRA J 
  
VOCÊ SABE O NOME DESSA FRUTA? Jatobá  

 
O JATOBÁ TAMBÉM É CONHECIDO 
COMO JUTAÍ OU JATAÍ 

 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA J E ESCREVA A PALAVRA. 
 

   jatobá 

 
CUBRA OS PONTILHADOS DAS LETRAS E DESCUBRA O QUE FORMAM. 
 

j a  ja  janela 

j e  je  jenipapo 

j i  ji  jiboia 

j o  jo  joelho 

j u  ju  juba 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



 ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
 FOLHA 5 DO CADERNO DO ALUNO - NÚMEROS 11 E 12 

 
Campo de Experiências: 
ESPAÇO, TEMPO QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Providencie caixas de uma dúzia de ovos e crie alguns jogos de contagem, para 
que as crianças joguem em grupos. Numere as ―casinhas‖ com os números de 1 
a 12. Selecione elementos para contagem colocando as quantidades 
correspondentes ao número indicado e providencie dois dados. 
Entregue para cada grupo com 4 ou 5 crianças o jogo completo. Oriente que 
joguem os dados e completem a quantidade correspondente até preencherem 
todas as casinhas. 
 
2ºMomento:  
Apresente a atividade às crianças, explorando a escrita do número, o nome, a 
quantidade e outras formas de pinturas ou gestuais pelas quais podemos representar as quantidades dos números 
11 e 12. 
Explore o movimento da escrita dos números, chamando atenção para os movimentos mais complexos ou as 
proporções de alguns traços para que o número fique bem legível. Observe e verifique o que compreenderam e quais 
os pontos de dificuldade para que possam executar outras atividades que favorecem o desenvolvimento das noções 
numéricas. Proponha para elas a criarem o hábito de contar quantas crianças estão presentes, quantas faltaram, os 
objetos e sua distribuição entre os colegas etc, de modo a vivenciarem situações em que a contagem faça sentido e 
se aproxime do concreto e de sua função social. 
Após a exploração, disponibilize a folha 5 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
 

FOLHA 5 

 ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
  NÚMEROS 11 E 12 

 
PARA FAZER UM BOLO FOI PRECISO COMPRAR ALGUNS INGREDIENTES. TRACE O NÚMERO 11 DE 
ACORDO COM OS MOVIMENTOS. 
 
 
  ONZE    
 
 
 
 
 

          

 
DESCUBRA OS MOVIMENTOS E TRACE O NÚMERO 12 
 
 
  DOZE 
 
 
 
 
 
 
CUBRA OS PONTILHADOS E CONTINUE ESCREVENDO OS NÚMEROS 11 E 12. 
 

11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 – 11 - 11 – 11 - 11 

12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12 - 12  
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 54 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 54 

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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/FORMAS GEOMÉTRICAS 
FOLHA 6 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Professor, para essa atividade, providencie massa de modelar colorida para as crianças criarem as 
formas. Peça que os alunos representem paralelepípedos modelando a massinha. Após a elaboração, incentive-as 
que observem a produção de todos os alunos e verifiquem as formas elaboradas. Estimule que utilizem a 
nomenclatura adequada ao descrever as formas e as produções das crianças. 
Explore com as crianças que o paralelepípedo tem lados (faces) formados por retângulos ou até quadrados. Solicite 
que observem a planificação do paralelepípedo e que identifiquem as formas geométricas. Podem explorar esses 
aspectos desconstruindo caixas e embalagens, como as de pasta de dente. A finalidade é que as crianças apenas 
explorem formas geométricas e como elas podem construir relações que criem novas formas. 
 
Paralelepído 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 6 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, explorando com os 
alunos as imagens representadas, destacando os elementos, identificando qual sólido lembram, do que parecem ser 
feitos, as cores e seus nomes. Aproveite e formule perguntas que auxiliem na leitura de imagem. 
Explore o verbete da palavra PARALELEPÍPEDO e os fonemas que a compõem, relacionando a outras palavras de 
referência do banco de palavras. Solicite que circulem as imagens representadas na atividade que lembram o sólido 
geométrico na forma de paralelepípedo. 
 

FOLHA 6 

ATIVIDADE 1 ROTINA/FORMAS GEOMÉTRICAS 

 
OBSERVE AS EMBALAGENS ABAIXO E CONTORNE AQUELAS QUE LEMBRAM UM PARALELEPÍPEDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

 

 
 

 

 Dobra 



ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE /FOLHA 7 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a imagem contida na atividade do dia (uma cidade com vários 
carros transitando) e retome o texto da última aula de Natureza e Cultura sobre o movimento maior encontrado nas 
grandes cidades. Após explorar o tema, solicite que as crianças observem bem a imagem e questione: a imagem 
com os carros e outros meios de transportes indica o que?  
Nesse sentido, o que se espera é que as crianças façam relações entre as informações dadas durante a leitura e as 
informações presentes nela. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 7 do caderno do aluno e em seguida, organize as crianças em pequenos grupos e oriente-as 
que representem um pouco do dia-a-dia de uma cidade. Posteriormente, será dado um tempo às crianças para que 
elas se apresentem. 
Ao final das apresentações, encerre os trabalhos destacando os melhores momentos e as principais informaçoes que 
o grupo trouxe e compartilhou com os demais. 
 

FOLHA 7 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE  

 
OBSERVE A IMAGEM ABAIXO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O MOVIMENTO NAS CIDADES É BASTANTE 
GRANDE. AGORA RESPONDA: O QUE OU QUEM 
MAIS CONTRIBUI PARA ESSE MOVIMENTO FICAR 
TÃO INTENSO? 

ALÉM DE TRABALHAR, AS PESSOAS NOS GRANDES 
CENTROS DESENVOLVEM OUTRAS ATIVIDADES. 
QUAIS DELAS VOCE CONHECE? 

Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta pessoal. 
 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 3/ARTE – ATIVIDADE DE INÍCIO 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 8 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, dando sequência no modo de viver na cidade. Relembre tudo o que já foi trabalhado em sala 
sobre a diferença de quem vive no campo e de quem vive na cidade. Em seguida, peça às crianças que representem 
as pessoas que moram na cidade. 
Após a exploração do tema, disponibilize a folha 9 do caderno do aluno, que apresenta duas figuras. 
Questione: O que retrata a obra? São apenas objetos ou é um lugar? Há pessoas desenhadas? O que elas estão 
fazendo? Quais são as características desse lugar? 
Ao final, invista para que as crianças encontrem as diferenças entre uma e outra?  
Essa exploração permitirá que você ajude-as na observação das imagens. Nesse sentido, você vai apurando o olhar 
das crianças o olhar das crianças para as obras e fazendo-as compará-las como aquilo que conhecem, auxiliando 
para a elaboração de um repertório de imagens e recursos que mais tarde pode tornar-se adequado às suas 
representações em arte. 
Encerre a atividade elogiando a participação de todos. 
 

FOLHA 8 

ATIVIDADE 2/ARTE – ATIVIDADE DE INÍCIO 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
OBSERVE E COMPARE AS OBRAS ABAIXO QUE REPRESENTAM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E SÃO 
PAULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÓS OBSERVAR AS IMAGENS, CONVERSE COM SEUS COLEGAS E RESPONDA: QUAIS AS DIFERENÇAS 
ENCONTRADAS AO OBSERVÁ-LAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 55 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 55 

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA K 
FOLHA 9 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Pesquise previamente em revistas, jornais e internet palavras ou marcas de produtos que conhecem que começam 
com K. 
Para apresentar a atividade, comece fazendo a leitura da pergunta para as crianças descobrirem a resposta.  
Provavelmente as crianças mostrarão a imagem, por isso pergunte de que outra forma a palavra karatê pode ser 
representada na atividade. Espera-se que as crianças percebam que o nome do karatê pode ser escrito com letras. 
Incentive para que tentem encontrar a palavra escrita e, se não descobrirem, mostre a palavra pontilhada na pauta. 
Pergunte com que letra a palavra karatê começa.  
Mostre a letra K 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 ―KARATÊ‖. Explique que na letra cursiva escrevemos com um traço 
contínuo ligando uma letra a outra, o que traz rapidez e dinâmica à escrita manual. 
Faça a leitura da frase e solicite que as crianças pintem a palavra que começa com a letra K. Espera-se que 

identifiquem a palavra ―KARATÊ‖. Por último, sugira outras palavras completando com a letra K. 
 

FOLHA 9 

ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA K 

 
LETRA K 
É UMA FRUTA VERDINHA E PELUDA COM SEMENTINHAS PRETAS - Kiwi 
 
  

POR DENTRO SOU BEM VERDINHO 
DOCINHO QUE DÁ PRAZER 
COMA-ME TODOS OS DIAS 
E NÃO VAI ADOECER 

 
 

 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA K E ESCREVA A PALAVRA. 
 

  kiwi 
 
 
 
 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETGRA K E FORME NOMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

__K___IWI __K___ARAOKÊ __K___ARATÊ 

 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

Kk 



 

ATIVIDADE 2 ROTINA/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças o video do cantor Martinho da Vila cantando a música Canta, canta 
minha gente. Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=FxQB1FYLu5k 
Em seguida, separe os instrumentos mais indicados para acompanhar esse samba, de forma que cada criança possa 
escolher um deles.  
Após, apresente a proposta às crianças na grande roda: em pequenos grupos, elas irão cantar e acompanhar com 
instrumentos musicais o refrão da música Canta, canta minha gente. 
Fale com as crianças que elas terão que memorizar o refrão e explorar os instrumentos que usarão para acompanhar 
a canção. Em seguida, repita algumas vezes os procedimentos para a memorização , conforme segue abaixo. 
Leia ou cante os três versos a seguir e diga às crianças que, ao perceberem que você terminou  de antar ou ler esse 
trecho, elas deverão entrar cantando o refrão.  
 
CANTA, CANTA MINHA GENTE 
 

REFRÃO 
 
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 
 
REFRÃO 
 
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 
 

 
2º Momento: 
Forme as duplas e leia a proposta da atividade, circule entre as crianças para ajudá-las a escolher os instrumentos e 
tocá-los. 
Dê a elas um tempo para, então, organizar a sala para a apresentação. 
Após esse momento, enfatize de forma compartilhada as diferenças entre as maneiras de cantar, tocar e os 
instrumentos escolhidos. 
Ao final, disponibilize a folha 10 do caderno do aluno e o material gráfico para que possam registrar os momentos 
mais significativos vivenciados durante a apresentação. 
Feche o dia parabenizando e elogiando todos pelo empenho que demonstraram ter durante o desenvolvimento das 
atividades.  
 

FOLHA 10 

ATIVIDADE 1 ROTINA/MÚSICA 

 
ESCOLHA UM DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA TOCAR SAMBA E, ACOMPANHE TOCANDO E 
CANTANDO I REFRÃO DA MÚSICA – CANTA, CANTA MINHA GENTE, COMPOSTA POR MARTINHO DA VILA. 
AO FINAL, REGISTRE ABAIXO OS MOMENTOS MAIS SIGNIFICATIVOS DURANTE A SUA APRESENTAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FxQB1FYLu5k


 
 

 
 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 2 
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AULA 56 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 56 

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 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 

    
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 

 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ LETRA L 
FOLHA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento:  
Na roda de conversa apresente e cante com as crianças a canção infantil Na jaula do Leão. 
 
NA JAULA DO LEÃO   
  
LÁ NA JAULA DO LEÃO 
NINGUÉM PODE POR A MÃO 
O LEÃO É UM BICHO BRAVO 
FICA QUIETO SEU LEÃO. 
UAUUUURRRR 
 

Utilize cartões com algumas sílabas escritas que favorecem a consciência fonética. Organize as crianças em roda ou 
em meio círculo, para que todas possam ver os cartões. Solicite que identifiquem as letras e tentem formar palavras 
que são escritas com L. Veja alguns exemplos: 
 

 LA LE LI LO LU 

TA LATA, TALA  TALITA LOTA LUTA 

MA LAMA, MALA MALETA LIMA  MALU 

BO BOLA   LOBO, BOLO  

VA LAVA, VALA VALE, LEVA   LUVA 

CA LACA, CALA   CALO  
  



2º Momento: 
Disponibilize a folha 10 do caderno do aluno e apresente a atividade. Mostre a letra L 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, peça que cubram o pontilhado para escrever a 
palavra LOBO.  
Por último, explore a composição da letra L 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. Oriente que cubram os traçados e 
descubram as palavras que formam. 
 

FOLHA 11 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ LETRA L 

 
LETRA L 
LAGARTO, CALANGO, LABIGÓ, VOCÊ CONHECE ESSE RÉPTIL? 
 
  

É MELHOR POUCO E BOM DO QUE MUITO E RUIM. 
Provérbio Judeu 

 
 

 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA L E ESCREVA A PALAVRA. 
 

  lagarto 
 
PINTE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA L 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
 
3º Momento: 
Ao final, proponha a construção de um jogo de quebra-cabeça com os alunos. Para isso, solicite que escolham 
palavras que começam com L e depois faça uma lista com ela. Organize as crianças em grupos pequenos e peça 
que escolham 10 palavras e imagens que as representem. 
Oriente as crianças que escrevam as palavras ou digite no computador e imprima para poderem montar o quebra-
cabeça, em seguida, peça que colem em cartolina ou papelão para formar as peças como no modelo abaixo: 
      
 
 
 
 
 
 
 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – FOLHA 12 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa retome a primeira parte da história do ―Peter Pan‖ instigando os alunos, por meio de 
questionamentos, a debaterem sobre o que se lembram da primeira parte do texto e as atividades 
realizadas nas folhas anteriores. Em seguida leia a segunda parte do texto. 
 
Após a leitura, apresente a Folha 12 do caderno do aluno. Nesta folha, temos uma questão de 
interpretação, já que a resposta não está clara no texto, porém as crianças deverão usar as informações 
dadas na segunda parte da história para emitirem suas opiniões acerca das características do personagem 
em questão. 
O registro deve ser proposto por meio do desenho ou da escrita espontânea. 
 
 

FOLHA 12 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
PETER PAN 

 
 
UM BELO DIA, CAPITÃO GANCHO RAPTOU A PRINCESA DOS ÍNDIOS. TODOS SE MOBILIZARAM E 
PETER PAN A SALVOU DO CAPITÃO GANCHO. O TEMPO PASSOU E NÃO SATISFEITO, O CAPITÃO 
GANCHO ARMOU O PLANO DE RAPTAR DESTA VEZ OS MENINOS PERDIDOS E CONSEGUIU! 
 
 

POR QUE O  CAPITÃO GANCHO PERSEGUIA PETER PAN E SEUS AMIGOS? 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 57 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 57 

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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/ LETRA M 
FOLHA 13 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Na roda de conversa proponha às crianças a brincadeira Mangô. Forme uma linha no espaço em que será realizada 
a brincadeira e divida o grupo em duas equipes, cada metade se acomodando de um lado da linha. O mestre desse 
jogo terá vários cartões, cada um com uma classe e um nome do componente desta que começa com a letra do 
estudo. Por exemplo: ―animais: mico‖; ―flores: margarida‖; ―partes do corpo: mão‖; ―fruta: melancia‖ etc. Quando 
sortear um cartão, o mestre fala a categoria e aponta para uma das equipes, que precisa dizer uma palavra da classe 
que começa com a letra inicial do estudo. Se a equipe acertar a palavra escrita no cartão faz ponto, senão passa a 
vez para a outra equipe até acertarem. Em um dos cartões está escrito ―Mangô‖ e, quando ele é retirado, a equipe 
que começaria pode propor uma prenda para o outro grupo pagar. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 13 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, começe fazendo a leitura da 
questão inicial para as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, perguntar onde podem ver a mandioca 
representada. Incentive que tentem encontrar a palavra escrita e, se não descobrirem, mostrar a palavra pontilhada 
na pauta. Pergunte com que letra a palavra mandioca começa. 
Leia a frase do provérbio e solicite que as crianças pintem as palavras que começam com a letra M. Se necessário, 
repetir a leitura da frase algumas vezes, excluindo algumas palavras que mostraram facilidade em identificar, até que 
consigam relacionar as palavras MAIS e MÃO, que começam com M. Depois, explorar o significado do provérbio e 
em que situação elas poderiam usá-lo. 
Mostre a letra M escrita nas formas bastão e cursiva, maiúscula e minúscula. Explorar com o dedo os movimentos 
das letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. Depois, 
peça que cubram o pontilhado para escrever a palavra MANDIOCA. 
Por último, explorar a composição da letra M com cada uma das vogais e que palavras formam, leia com as crianças 
os sons das letras, a formação da sílaba e a palavra que começa com essas letras. Oriente que cubram os traçados 
e descubram as palavras que formam 
 

FOLHA 13 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ LETRA M 

 
LETRA M 
  

MAIS VALE UM PÁSSARO NA MÃO 
DO QUE DOIS VOANDO. 

 
 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA M E ESCREVA A PALAVRA. 
 

  mandioca 
 
 
PINTE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO 
PETER PAN – FOLHA 14 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Nessa atividade será trabalhada a terceira parte do texto. Organize as crianças na rodinha e siga as mesmas 
técnicas de leitura utilizadas nas aulas anteriores. 
Inicialmente, a leitura deve ser feita tendo como foco a antecipação dos significados. 
 

PETER PAN 
    2º Parte  
WENDY NESTE MOMENTO QUASE FOI ATINGIDA E SE DESEQUILIBRA E AMEAÇA CAIR. PORÉM, PETER A 
SEGURA, FAZENDO COM QUE OS DOIS SE APAIXONEM CADA VEZ MAIS. PETER, WENDY E SEUS IRMÃOS 
CONSEGUEM FUGIR E VÃO SE ESCONDER NA CASA DOS MENINOS PERDIDOS.  
    ELES MORAVAM DENTRO DE UMA ÁRVORE OCA E USAVAM ROUPAS TODAS RASGADAS. SE 
ENCANTARAM COM WENDY E SEU CHEIRO. WENDY VENDO QUE ELES NUNCA TINHAM TIDO CONTATO 
COM UMA MENINA, COMEÇOU A CONTAR LINDAS HISTÓRIAS PARA ELES. 
    UM BELO DIA, CAPITÃO GANCHO RAPTOU A PRINCESA DOS ÍNDIOS. TODOS SE MOBILIZARAM E PETER 
PAN A SALVOU DO CAPITÃO GANCHO. O TEMPO PASSOU E NÃO SATISFEITO, O CAPITÃO ARMOU O PLANO 
DE RAPTAR DESTA VEZ OS MENINOS PERDIDOS E CONSEGUIU! OS RAPTOU E OS LEVOU PARA SEU 
NAVIO. LÁ, ELE OS JOGARIA NO MAR PARA SEREM ENGOLIDOS PELO CROCODILO TIC TAC.          MAS 
QUANDO O PIOR IRIA ACONTECER, PETER PAN APARECE E SALVA SEUS AMIGOS. ELE LUTA 
VALENTEMENTE CONTRA O CAPITÃO GANCHO E VENCE A BATALHA. 
    WENDY ENTÃO PEDE PARA VOLTAR COM SEUS IRMÃOS PARA SUA CASA, POIS SEUS PAIS PODERIAM 
ESTAR PREOCUPADOS. PETER PAN ENTÃO OS LEVA. AO CHEGAR NA CASA DE WENDY, SEUS IRMÃOS 
ENTRAM E ELA FICA PARA DAR O ÚLTIMO ADEUS A PETER PAN. ELES CONVERSAM E ELA PERGUNTA SE 
ELE NÃO QUER FICAR ALI COM ELES.     ELE DIZ QUE NÃO, POIS A TERRA DO NUNCA É A SUA CASA E LÁ 
ELE NÃO CRESCERIA E PODERIA VIVER PARA SEMPRE COMO CRIANÇA. ELE SE DESPEDE DE WENDY E 
VOA. ELA O OBSERVA PELA JANELA, CONTEMPLANDO E PEDE BEM BAIXINHO QUE ELE NUNCA DEIXE DE 
OLHAR POR ELA. 
Ffonte: http://www.ingabyte.com.br/sistema/arquivos/1065/150620104401_ed__infantil_4anos_15_a_19_1_pdf.pdf 
 
 2º Momento: Após a leitura, apresente o vídeo para que possam ver uma outra forma de contar a mesma história. 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=h0MgOVgaBK8 
Em seguida apresente a Folha 14 do caderno do aluno para que os alunos possam fazer a leitura silenciosa (pode 
entregar o livro para cada criança ou um livro por grupo de mesa), explorar o texto e as imagens. Nessa situação 
didática, você, dará oportunidade ao aluno de ―conversar‖ com o texto, de desenvolver o hábito de compreender e 
interpretar.  
 
3º Momento: Agora, a proposta apresentada na folha 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. 
4º Momento: Ao concluir a atividade proposta na folha do caderno, proponha às crianças que representem como foi 
a despedida de Peter Pan e Wendy. 

FOLHA 14 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
PETER PAN 

 
 WENDY ENTÃO PEDE PARA VOLTAR COM SEUS IRMÃOS PARA SUA CASA, POIS SEUS 
PAIS PODERIAM ESTAR PREOCUPADOS. PETER PAN ENTÃO OS LEVA. AO CHEGAR 
NA CASA DE WENDY, SEUS IRMÃOS ENTRAM E ELA FICA PARA DAR O ÚLTIMO ADEUS 
A PETER PAN. ELES CONVERSAM E ELA PERGUNTA SE ELE NÃO QUER FICAR ALI 
COM ELES.     ELE DIZ QUE NÃO, POIS A TERRA DO NUNCA É A SUA CASA E LÁ ELE 
NÃO CRESCERIA E PODERIA VIVER PARA SEMPRE COMO CRIANÇA. ELE SE DESPEDE 
DE WENDY E VOA. ELA O OBSERVA PELA JANELA, CONTEMPLANDO E PEDE BEM 
BAIXINHO QUE ELE NUNCA DEIXE DE OLHAR POR ELA. 
 

COMO FOI A DESPEDIDA DE PETER PAN E WENDY? 
 

Resposta pessoal. 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

http://www.ingabyte.com.br/sistema/arquivos/1065/150620104401_ed__infantil_4anos_15_a_19_1_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h0MgOVgaBK8


AULA 58 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 58 

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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/ LETRA N 
FOLHA 15 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Organize as crianças em duplas em pátio aberto. Providencie algumas vendas e instrumentos musicais com guizo, 
pauzinho, tambor, chocalhos e sinos. Em cada dupla, uma criança fica de olhos vendados e a outra tem um 
instrumento na mão (diferente dos outros). A criança com os olhos vendados tem que seguir o som de seu parceiro, 
que se movimenta lentamente pelo espaço, tocando o instrumento. O objetivo é ativar a percepção sonora 
distinguindo os timbres dos instrumentos que são utilizados juntos. É importante combinar que o parceiro que está 
fazendo os sons precisa cuidar e guiar com segurança o colega com os olhos vendados, pois é uma atividade de 
cooperação e confiança. Em seguida, proponha que os pares sejam trocados. 
Esta atividade é uma ótima oportunidade de observar a criança em relação à capacidade de discriminação auditiva, 
concentração e até mesmo autonomia e segurança ao confiar no parceiro que vai conduzi-la. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 15 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, comece fazendo a leitura da 
questão inicial para as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, perguntar onde podem ver o navio 
representado. Provavelmente as crianças mostrarão a imagem, por isso pergunte de que outra forma a palavra navio 
ser representada na atividade. 
Leia a frase do provérbio e solicite que as crianças pintem as palavras que começam com a letra N. Se necessário, 
repitar a leitura da frase algumas vezes, excluindo algumas palavras que mostraram facilidade em identificar, até que 
consigam relacionar a palavra NASCE, que começa com N. Depois, explorar o significado do provérbio e em que 
situação ele poderia ser usado. 
Mostrar a letra N 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. Em 
seguida, peça que cubram o pontilhado para escrever a palavra NAVIO. 
Por último, explorar a composição da letra N 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. 
 

FOLHA 15 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ LETRA M 

 
LETRA N 
MEIO DE TRANSPORTE QUE NAVEGA SOBRE OS MARES Navio  
  

O SOL NASCE PARA TODOS. 
Ditado Popular 

 
 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA N E ESCREVA A PALAVRA. 

  navio 
 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA N. 
 
 
 
 
 
 
 

   

___N___ARIZ ___N___OIVA ___N___Ó ___N___INHO 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



 ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
 FOLHA 16 DO CADERNO DO ALUNO - NÚMEROS 12 E 13 

 
Campo de Experiências: 
ESPAÇO, TEMPO QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Organize as crianças em roda em torno de uma mesa ou sentadas no chão e proponha o jogo da centopeia. Oriente 
as crianças para que entrelacem os braços com os colegas do lado. As mãos devem estar espalmadas sobre a mesa 
ou o chão, formando assim a centopeia. O objetivo da brincadeira é fazê-las ―andar‖, inicialmente para a direita, 
usando as ―perninhas‖ (mãos), uma de cada vez e seguindo a ordem em que as mãos estão colocadas. Proponha 
desafios que podem se alterar com as variações: Um participante bate a mão na mesa ou no chão e em seguida a 
mão que estiver posicionada à direita dá uma batida também, e assim por diante, até que as batidas circulem pela 
roda várias vezes. É importante sempre manter a atenção para não pular nenhuma mão. Para ampliar o desafio, 
mantenha a sequência e a dinâmica e solicite que, além de bater a mão, a criança da vez fale um número e bata a 
mão e fale o número seguinte na série numérica de forma crescente. 
E, para aumentar a dificuldade, as crianças continuam o jogo batendo as mãos e falando um número até um aluno 
bater a mão duas vezes, quando o jogo muda de direção e os números devem ser ditos de onde se parou de forma 
decrescente da série numérica. O grupo pode criar outras variações do jogo, como: cada criança, ao bater a mão, 
fala um fonema; os colegas tentam formar uma palavra, e o aluno que perceber que formou fala a palavra. O próximo 
começa com outro som ou sílaba. Por exemplo: je-ni-pa-po, jenipapo. 
Ao final, disponibilize a folha 16 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
 

FOLHA 16 

 ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
 NÚMEROS 13 E 14 

 
NÚMEROS 13 E 14 
 
ACOMPANHE O TRAÇADO DOS NÚMEROS 13 DE ACORDO COM OS MOVIMENTOS. 
 
 
 
    TREZE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           

 
 

 
 
    CATORZE 
 
 
 

 
 
 
 

CUBRA OS PONTILHADOS E CONTINUE ESCREVENDO OS NÚMEROS 13 E 14. 
 

13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13 - 13- 13 

14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14 - 14  
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 59 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 59 

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 17 do caderno do  

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 

 

 
 
 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/TRAVA-LÍNGUAS 
FOLHA 17 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 

Professor, essa atividade requer o auxílio de familiares. Encaminhe às famílias a solicitação para que, com as 
crianças, pesquisem em livros ou na internet alguns exemplos de trava-línguas. Informe aos familiares que os textos 
devem ser de nível fácil, para que os alunos possam recitar para os colegas de classe. Evidencie no comunicado que 
os familiares deverão escrever os trava-línguas no espaço determinado, sempre com a participação das crianças, 
tanto na escolha, como na escrita das frases. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa proponha uma brincadeira prévia. Proponha a cada criança, na ordem da roda, a pronúncia do 
trava-língua do tigre. A partir da primeira rodada, os alunos devem recitar em velocidade cada vez maior. Aos 
poucos, acrescentar as frases ―Dois tigres‖, ―Três tigres‖ e assim sucessivamente, ampliando o ritmo e a rapidez da 
recitação. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 17 do caderno do aluno e organize os alunos para a atividade, recite cada trava-língua de 
forma lenta e pausada, oferecendo a oportunidade para que as crianças escutem e aos poucos pronunciem 
corretamente as palavras e frases.  
Repita quantas vezes achar necessária a leitura dos trava-línguas pesquisados pelas crianças e seus familiares e, 
depois, solicite aos alunos que recitem todos juntos. Pergunte às crianças quantas vezes a palavra ―tempo‖ apareceu 
no trava-língua que está na folha do caderno. 
Aproveite a oportunidade de observar a relação das crianças com o tempo. Se possível, explore e utilizar os horários 
e a passagem de tempo, tendo como referência alguma passagem do tempo, como marcas da rotina (―antes do 
lanche‖ ou ―após o recreio‖, por exemplo) ou o relógio da sala de aula. 
Para finalizar, incentive cada criança a recitar o trava-língua de que mais gostou. 
 
 

FOLHA 17 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ TRAVA-LÍNGUAS 

 
VOCÊ SABE O QUE SÃO TRAVA-LÍNGUAS? É UM TIPO DE JOGO. A PESSOA DESAFIADA DEVE RECITAR 
VERSOS OU FRASES FEITOS COM SÍLABAS DIFÍCEIS DE FALAR OU COM SONS BEM PARECIDOS. TUDO 
ISSO COM RAPIDEZ E BOM ENTENDIMENTO, SEM GAGUEJAR OU TROCAR AS LETRAS. 
 
ACOMPANHE A LEITURA QUE O PROFESSOR VAI FAZER NO TRAVA-LÍNGUA ABAIXO. 
 
O TEMPO PERGUNTOU AO TEMPO 

QUAL O TEMPO QUE O TEMPO TEM 

O TEMPO RESPONDEU AO TEMPO 

QUE NÃO TEM TEMPO DE DIZER PA RA O TEMPO 

QUE O TEMPO DO TEMPO  

É O TEMPO QUE O TEMPO TEM. 

De tradição popular 

 

COM A AJUDA DE UM FAMILIAR, PESQUISE UM TRAVA LINGUA E COPIE NO ESPAÇO INDICADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE /FOLHA 18 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
  
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a sequência didática ―Modo de Viver na Cidade‖ e explore o tema com as crianças. 
 

FOLHA 18 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
 
AGORA, OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E 
RESPONDA: QUAIS TIPOS DE MORADIAS 
PREDOMINAM NOS CENTROS URBANOS? 
REPRESENTE SEU PENSAMENTO AO LADO DE CADA 
IMAGEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

A CIDADE É UM LOCAL EM QUE VIVEM 
MUITAS PESSOAS QUE ESTUDAM, 

TRABALHAM, FAZEM COMPRAS E SE 
DIVERTEM. 

LÁ ENCONTRAMOS ESCRITÓRIOS, 
SHOPPING CENTER, INDÚSTRIAS QUE 

FABRICAM ROUPAS, CALÇADOS, 
BRINQUEDOS ENTRE MUITAS OUTRAS 

COISAS. EXISTEM TAMBÉM, VÁRIOS 
TIPOS DE MORADIAS. 



ATIVIDADE 3 /ARTE 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 19 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

Professor para essa atividade selecione materiais gráficos, secos, de preferência, para que as crianças prozuzam 
artisticamente. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, relembre da última aula de Arte e  inicie a atividade perguntando se os cariocas são diferentes 
dos paulistanos. Sao? Em que? Deixe as crianças responderem livremente. 
 
2º Momento: 
Após a exploração do assunto, forme as duplas e disponibilize a folha 19 do caderno do aluno. Apresente a 
proposta da atividade. Nesse momento, circule entre elas para anotar o que falam, respondem, decidam. Se for 
preciso, faça a mediação. 
Ao final, proponha que as duplas apresentem o que fizeram. Que lugar escolheram, por que, qual a característica tem 
esse local, como são as pessoas que vivem nesse lugar etc. 
Elogie todos pela participação e desempenho. 
 

FOLHA 19 

ATIVIDADE 2 ROTINA/ARTE 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
REPRESENTE ABAIXO UMA PAISAGEM QUE MOSTRA O MODO DE VIVER NA CIDADE ONDE VOCÊ MORA OU 
OUTRA CIDADE QUE VOCÊ CONHEÇA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 60 – 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/TRAVA-LÍNGUAS 
FOLHA 20 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento:  
Selecione previamente um trava-línguas para iniciar na roda de conversa. Leia para as crianças de forma lenta e, aos 
poucos, aumente o ritmo da leitura. 
Em seguida, proponha a brincadeira da batalha de trava-línguas. Escolha com a turma um trava-língua e peça que 
cada aluno recite-o.  
Exemplos:  

  O pelo do peito do pé do Pedro é preto. 
 Pedro pregou um prego na porta preta. 
 O rato roeu a roupa do rei de Roma. 
 Sabia que o sabiá sabia assobiar? 
 O senhor Silva soou o sino cedo. 
 Alô, o tatu taí? Não, o tatu não tá. 
 Toco preto, porco fresco, corpo crespo. 

 
Quem tropeçar na pronúncia do trava-língua deixa a brincadeira. Se as crianças mostrarem desenvoltura, sugira que 
recitem cada vez mais rapidamente, aumentando a dificuldade a cada rodada, até que reste um vencedor! 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 20 do caderno do aluno, apresente a atividade inicial e leia os trava-línguas. Solicite aos 
alunos que relacionem o texto com a imagem correspondente. Explore com os alunos as características que podem 
ser percebidas nos textos e o que compreenderam. 
Com a ajuda das crianças, selecione o trava-língua que considerarem mais divertido. Organize a turma em duplas ou 
trios e solicite que treinem o trava-língua até que o saibam de memória. 
Quando os alunos estiverem seguros de sua habilidade, inicie a brincadeira, solicitando a cada um que recite o trava-
língua, primeiro lentamente e depois de forma cada vez mais acelerada. Os alunos que errarem a pronúncia das 
palavras saem da disputa, até restar um só aluno que tenha pronunciado corretamente e com maior agilidade. 
 
 

FOLHA 20 

ATIVIDADE 1 ROTINA/TRAVA-LÍNGUAS 

 
VAMOS BRINCAR DE TRAVA-LÍNGUAS? 
 
 
OLHA O SAPO DENTRO DO SACO.  
O SACO COM ESPAÇO DENTRO.  
O SAPO BATENDO PAPO. 
E O SAPO SOLTANDO VENTO 
Tradição Popular 
 
 
 

A ARANHA ARRANHA A RÃ. 
A RÃ ARRANHA A ARANHA. 
NEM A ARANHA ARRANHA A RÃ. 
NEM A RÃ ARRANHA A ARANHA. 
Tradição Popular 

 
 
AGORA, ESCOLHA UM TRAVA-LÍNGUA E ELABORE UM DESENHO SOBRE O TEMA OU SOBRE AS PALAVRAS 
APRESENTADAS NO TEXTO. EM SEGUIDA, COMPARTILHE SEU DESENHO COM OS COLEGAS EXPLICANDO 
SUAS IDÉIAS. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 /MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

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

Professor para essa atividade selecione um rock nacional de sua preferência para que as crianças possam ouvir, 
cantar e até dançar, se quiserem  

 
1º Momento: 
Na roda de conversa questione: Vocês já ouviram essa música? Gostaram ou 
não gostaram? Quem vocês acham que gosta de cantar e dançar essa 
música? Crianças ou adultos? Onde ela é mais tocada? No campo ou na 
cidade? O que vocês sentiram ao ouvi-la? Deu vontade de cantar e dançar? 
Vocês sabem qual o nome desse gênero musical? Se nenhuma criança 
responder, explique você mesmo. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 21 do caderno do aluno, apresente a proposta da 
atividade e converse com as crianças sobre o conteúdo dele. Não mencione 
nesse instante a situação problema proposta. 
Em seguida, leia a primeira pergunta, forme duplas e circule entre elas. Auxilie-as no que for possível, no entanto, 
não dê a resposta. Observe como discutem, decidem e registram a resposta. 
Após, apliue os mesmos procedimentos para que as crianças respondam a segunda pergunta. 
Ao final, coloque a música que o grupo ouviu no início da atividade 
 

FOLHA 21 

ATIVIDADE 2 ROTINA/MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
O ROCK É UM ESTILO  MUSICAL MUITO APRECIADO NO BRASIL E NO MUNDO E O SOM DOS 
INSTRUMENTOS É ENVOLVENTE. AGORA, RESPONDA E REPRESENTE SUAS IDEIAS ABAIXO. 
 

QUAIS INSTRUMENTOS USAMOS PARA TOCAR O 
ROCK? 

COM QUAL INTENSIDADE ELES SÃO TOCADOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



 
 

 
 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 3 

 
AULAS DE 61 a 65 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  



AULA 61 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 61 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de 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 

    
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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA O 
FOLHA 22 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 

Professor para essa atividade, providencie em revistas, jornais ou na internet, figuras de elementos cujos nomes 
começam com a letra O, como “onça”,“olho”,“oca”,“ônibus” “ovelha”. Inclua também imagens de outras palavras que 
tenham a letra O no meio e no fim, como: “rato”, “carro”, “cavalo”, “boca”, “menino”, “sapo”. 

 
1º Momento:  
Na roda de conversa disponibilize as imagens, para as crianças identificarem oralmente os nomes das figuras. 
Solicite que identifiquem as imagens relacionadas às palavras que começam com a letra O e que formem um grupo 
com essas imagens. Sugerimos que escreva na lousa, em letra de forma, a lista das palavras, conforme elas forem 
sendo identificadas.   
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 22 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, inicie com a leitura da pergunta: 
―Ele nasceu em São Paulo e adora jogar futebol na escola. Quem é esse menino?‖. Em seguida, pergunte onde 
Olavo está representado. Espera-se que as crianças percebam que o nome Olavo pode ser escrito. Se não 
descobrirem, mostrar a palavra pontilhada na pauta e pergunte com que letra a palavra começa. 
Mostre o O escrito em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo o 
contorno 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 letra O. 
Na última atividade, começe nomeando todas as figuras com as crianças, sempre incentivando que tentem sozinhas 
reconhecer os elementos. Depois, peça que com pletem os nomes das figuras com a letra O. 
Para finalizar, façar a leitura das palavras e proponha uma reflexão cuidadosa sobre os fonemas, explorando as 
palavras que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 
 
 

FOLHA 22 

ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA O 

 
ELE NASCEU EM SÃO PAULO E ADORA JOGAR FUTEBOL NA ESCOLA. QUEM É ESSE MENINO? Esse menino 
é o Olavo 
 

OLAVO COMEÇA COM A LETRA O 
 

 
 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA O E ESCREVA A PALAVRA. 
 

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

    

___O___NÇA ___O___LH___O___ ___O___VELHA RAT___O___ 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Continuando a sequência didática com a historinha do ―Peter Pan‖, apresente a Wendy. Diga que ela é uma garota 
que gosta de ler livros e contar história para seus irmãos. Pergunte às crianças se elas conhecem alguém que goste 
tanto de ler e contar histórias como Wendy. Comente que Peter Pan levou Wendy para a Terra do Nunca e 
apresentou a menina para os meninos perdidos e para sua amiga Sininho.  
Explorando o assunto com as crianças, ressalte a relação dos personagens da história: Peter Pan, os meninos 
perdidos, Wendy e a fada Sininho eram diferentes na maneira de pensar, porém isso não os impedia de serem 
companheiros e de se ajudarem. 
Na proposta da folha 23 do caderno do aluno peça para que as crianças representem como foi o encontro de 
Wendy com os amigos de Peter Pan na Terra do Nunca. 

 
FOLHA 23 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
PETER PAN 

 
... UMA VEZ, PETER SAIU DA TERRA DO NUNCA E FOI VOAR POR AÍ E COMEÇOU A ESCUTAR 
UMA VOZ DOCE, A VOZ DE UMA MENINA QUE CONTAVA UMA HISTÓRIA. ELE CURIOSO, FOI ATÉ 
A JANELA DESSA MENINA E SE ENCANTOU À PRIMEIRA VISTA! 
    
ESSA MENINA ERA WENDY E PETER PAN A LEVOU PARA CONHECER A TERRA DO NUNCA E SUA 
AMIGA, A FADA SININHO. REPRESENTE ATRAVÉS DE DESENHO COMO FOI ESSE ENCONTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
  



AULA 62 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 62 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 24 do caderno do aluno 

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 

 
 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA P 
FOLHA 24 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: Peça às crianças que se deitem e finjam dormir. Cante a canção da pulguinha e dê um levíssimo toque 
nas crianças, como se fosse uma mordida da pulguinha. 
Estava dormindo quando algo aconteceu Veio uma pulguinha que danada me mordeu. 

Quando acabar a música, fale: Acorda pulguinha, acorda pulguinha! As crianças vão se 
levantando e se espreguiçando. Cante a segunda parte da canção e as crianças pulam e 
se movimentam à vontade. 
Pula pulguinha Pula pulguinha Pula pulguinha 
Essa pulguinha é danada 
 
2º Momento: Para finalizar, escreva na lousa ou em um papel grande as palavras ―pula‖ e ―pulguinha‖ e questione 
para as crianças com que letra essas palavras começam. Aproveite a oportunidade para perceber e explorar o que já 
decodificam das letras e quais são suas hipóteses de leitura 
Disponibilize a folha 24 do caderno do aluno e pergunte se as crianças conhecem o local descrito na atividade. Em 
seguida, verifique se as crianças conseguiram identificar a palavra escrita com letras cursivas e a palavra pontilhada 
na folha. 
Proponha a criação coletiva de uma lista de atividades que podemos fazer em uma piscina, escrevendo-as na lousa. 
Mostrar o P escrito em letra bastão e em letra cursiva, em letras maiúscula e minúscula. Explore com o dedo o 
contorno das letras e solicite aos alunos que cubram os movimentos representados com traços feitos com giz de cera 
ou lápis colorido. Ems seguida, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra ―parque‖. Explicar que P é o 
nome da letra que tem o som /p/. 
Por fim, explore a formação da letra P com cada uma das vogais, ler com as crianças os sons das letras e as 
palavras que começam com elas. 
 

FOLHA 24 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA P 

 

QUE LUGAR É UTILIZADO PARA LAZER, DIVERSÃO E PRÁTICA DE EXERCÍCIOS? A piscina 
 
 

 
   A PISCINA É UM LUGAR MUITO LEGAL PARA BRINCAR 
 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA P E ESCREVA A PALAVRA. 

  piscina 
 
CUBRA OS PONTILHADOS DAS LETRAS E DESCUBRA AS PALAVRAS QUE SE FORMAM 
 

p a  pa  panela 

p e  pe  perna 

p i  pi  pipa 

p o  po  povo 

p u  pu  pudim 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
PETER PAN – FOLHA 25 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
Traços, sons, cores e formas 
Professor, essa atividade tem o objetivo de colocar à disposição das crianças materiais como, retalhos de tecidos, 
cola e papeis de variadas cores, formas e tamanhos. Dessa forma, as crianças vão interagir com seu próprio espaço, 
ou seja, sentido, posição e direção. Possibilita também que elas explorem formas, desenvolvam a intuição e a 
criatividade, tendo condições de construir e reconstruir, entre outras coisas. 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente aos alunos a proposta da Folha 25 do caderno do aluno: Construir seu navio 
pirata. Disponibilize os materiais diversos. Deixe uma imagem do navio pirata à vista das crianças para que possam 
se orientar, mas incentive-os a criar o seu próprio navio! 
 

FOLHA 25 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – NAVIO PIRATA 

 
CONSTRUA ABAIXO UM NAVIO PIRATA, UTILIZANDO TODA SUA CRIATIVIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



 

AULA 63 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 63 

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

 



  

ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA Q 
FOLHA 26 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Organize as crianças na quadra esportiva ou em um espaço aberto para jogar queimada. Comece perguntando se as 
crianças já conhecem esse jogo. Explique as regras e incentive a participação colaborativa dos alunos. 
 

Diferentes formas de jogar queimada 
Para jogar a queimada você precisa dividir duas equipes com mesmo número de pessoas. Traça-se dois campos, 
ficando cada equipe em lado do campo. A linha de fundo de cada lado é chamada de cemitério ou poço. O objetivo é 
jogar a bola nos adversários para queimá-los (acertar um arremesso no adversário sem que ele segure a bola) até 
todos os integrantes do time adversário estarem no cemitério. A equi- pe que conseguir isso primeiro vence. 
 

TORREZIO JR, O.P. Diferentes formas de jogar queimada. Portal do professor. Disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula. 

html?aula=15447 
2º Momento: 
Após a brincadeira, disponibilize a folha 26 do caderno do aluno e observe se as crianças conseguiram identificar a 
palavra escrita com letras cursivas e a palavra pontilhada na pauta. 
Mostre o Q escrito em letra bastão e em letra cursiva, em letras maiúscula e minúscula. Explore com o dedo o 
contorno das letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. 
Em seguida, proponha que cubram o pontilhado para escrever a palavra ―queimada‖. 
Finalmente, explore as palavras e as imagens apresentadas no quadro e incentive as crianças a localizarem a 
formação da sílaba e a palavra que começa com essa letra. 

 

 
FOLHA 26 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA Q 

 
QUAL O NOME DO JOGO QUE VOCÊ BRINCOU COM SEUS COLEGAS, QUE TEM COMO OBJETIVO ACERTAR 
OS ADVERSÁRIOS COM UMA BOLA. É o jogo de Queimada. 
 
 

O JOGO DE QUEIMADA TAMBÉM PODE SER CONHECIDO POR OUTRAS 
DENOMINAÇÕES, COMO: BARRA BOLA; BOLA QUEIMADA; CEMITÉRIO; MATA-MATA; 
MATA-SOLDADO; QUEIMADO; CAÇADOR NO ESTADO DO PARANÁ E RIO GRANDE DO 
SUL; CARIMBA NO ESTADO DO CEARÁ; BALEADO NO ESTADO DA BAHIA. 

 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA Q E ESCREVA A PALAVRA. 

  queimada 
 
PINTE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA Q. 
 
 
 
 
 
 
 

     

CACHORRO QUEIJO QUEBRADO BOLA QUIABO 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula


ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA/NÚMEROS 15 
FOLHA 27 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 
1º Momento: 
Organize as crianças em uma quadra ou pátio da escola e divida em dois grupos, cada um formando uma fila e 
posicionando-se atrás de uma linha, que pode ser um dos traçados da quadra (caso não utilize a quadra, produzir 
duas linhas no chão para lelas e com certa distância). Separar uma criança fora das filas, a uma boa distância dos 
grupos e com um lenço na mão. Em cada fila, nomear as crianças com um número da sequência conforme sua 
posição na fila, de tal forma que haverá participantes nos dois times com o mesmo número. 
A criança com lenço chama um número aleatório da sequência, de forma que sai uma criança de cada time com o 
número correspondente, tenta pegar o lenço e VOLTA para o seu lugar na sequência com o lenço na mão. Se 
conseguir voltar ao seu lugar com o lenço na mão, o seu time ganha um ponto e ele é o próximo a se distanciar dos 
times e chamar outro número que ainda não foi chamado; porém, se for pego, o outro time pontua e ganha o lenço. O 
objetivo é pontuar, pegando o lenço ou impedindo o outro time de pontuar, por isso são importantes a estratégia e a 
escolha das duplas. 
A atividade possibilita observar se as crianças conseguem acompanhar a série numérica sendo CHAMADAS 
aleatoriamente, como também o raciocínio lógico e estratégico para chamar o número que, na dupla, pode ser mais 
estratégico para seu time. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 27 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Explore a escrita do número 15, 
o nome, a quantidade e outras formas pictóricas ou gestuais pelos quais podemos representar as quantidades. 
Proponha o estudo da sequência numérica de 1 a 15 de forma crescente. 
 
 

FOLHA 27 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
NÚMEROS 15 

 
TRACE O NÚMERO 15 DE ACORDO COM OS MOVIMENTOS. 
 
 
 
 
 
   QUINZE 
 
 
 
 
CUBRA OS PONTILHADOS E CONTINUE ESCREVENDO O NÚMERO 15 

 

15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15 - 15- 15 
 
 
NÚMEROS DE 1 A 15 
 
OBSERVE A SEQUÊNCIA COM OS NÚMEROS DE 1 A 15 E COMPLETE COM OS NÚMEROS QUE FALTAM 
 

1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 
 

11 12 13 14 15 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 64 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 64 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 28 do caderno do  

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 

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA R 
FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Escreva o texto abaixo em um papel Kraft. Leia com as crianças e perguner o que compreenderam do trava-
língua, quem são os personagens envolvidos. Solicite que identifiquem as palavras que começam com a letra R e pintem a 
letra no cartaz. 

O rato roeu a roupa do rei de Roma. 
 

2º Momento: Escreva as palavras iniciadas com R na lousa em forma de lista, organizando a sequência das palavras de 
acordo com os seguintes critérios: em ordem crescente de tamanho e considerando a ordem alfabética da segunda letra 
das palavras, conforme modelo abaixo. Explore a lista, analisando a quantidade de letras que compõem cada palavra, 
quais palavras começam ou terminam com as mesmas letras e que letra vem depois do R. É importante que percebam que 
a letra R no início dessas palavras representa o som /r/. Pedir que repitam a pronúncia com o som do R prolongado. 

 
REI RATO ROEU ROMA ROUPA 

 
Disponibilize a folha 28 do caderno do aluno e apresente a unidade lendo a explicação sobre o que é rua. Em seguida, 
pergunte onde a rua está representada. Provavelmente as crianças mostrarão a imagem, então pergunte de que outra 
forma a palavra ―rua‖ está representada na atividade. Espera-se que as crianças percebam o nome rua escrito com letras. 
Caso não encontrem, mostre a palavra pontilhada na pauta. Depois, pergunte com que letra a palavra ―rua‖ começa. 
Mostrar o R escrito em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo o contorno das 
letras e solicite que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. Depois, peça que 
cubram o pontilhado para escrever a palavra ―rua‖. 
Por último, explore a formação da letra R com cada uma das vogais. Ler com as crianças os sons das letras, a formação da 
sílaba e a palavra que começa com essas letras. Oriente os alunos a cobrirem os traçados e descobrirem as palavras 
formadas. 
Escreva na lousa algumas palavras que começam com R, como "rádio", "rato", "rei", "rato" e "raio", e solicite às crianças 
que copiem as palavras e façam os desenhos correspondentes. Depois, explore os sons iniciais das palavras estudadas, 
formados pela letra R seguida pelas vogais. 
Se possível, amplie o trabalho incluindo a leitura na rotina das crianças, com histórias e contos tradicionais.  
 

FOLHA 28 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA R 

  
QUAL O NOME DO LUGAR POR ONDE TRANSITAM PESSOAS E AUTOMÓVEIS. Rua. 
 
 

A RUA É UMA VIA PÚBLICA URBANA, REPLETA DE CASAS, PRÉDIOS, MUROS OU JARDINS. 
 
 

 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA R E ESCREVA A PALAVRA. 

  rua 
CUBRA OS PONTILHADOS DAS LETRAS E DESCUBRA AS PALAVRAS QUE SE FORMAM 

 

r a  ra  rã 

r e  re  rei 

r i  ri  rio 

r o  ro  robô 

r u  ru  ruiva 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 



ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE /FOLHA 29 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a sequência didática ―Modo de Viver na Cidade‖ e explore o tema 
com as crianças. 
Em seguida, apresente a folha 29 do caderno do aluno e leia a primeira pergunta. Explique o 
que julgar mais importante, mas sem responder e nem dar dicas claras, de maneira que as 
crianças desvendem o que vão registrar. 
 
2º Momento:  
Forme duplas e circule entre elas auxiliando as crianças no que for preciso, porém, mantenha o 
mistério, sempre instigando, tendo em vista a ampliação do conhecimento. 
Os mesmos procedimentos serão aplicados para a segunta pergunta. 
Ao final, destaque os melhores momentos e as conclusões a que seus alunos chegaram durante a 
apreciação do que foi dito. 
 
 

FOLHA 29 

ATIVIDADE 2/NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE  

 

QUAIS TRANSPORTES QUE CIRCULAM PELA 
CIDADE VOCÊ CONHECE? REPRESENTE SUAS 

IDEIAS POR MEIO DO DESENHO OU DA COLAGEM 

REPRESENTE ABAIXO QUAL COMÉRCIO VOCÊ E 
SUA FAMÍLIA MAIS UTILIZA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 3/ARTE  
MODO DE VIVER NA CIDADE /FOLHA 30 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Todas as sequências didáticas de Arte foram planejadas para as crianças de 4 anos têm como objetivo que as 
crianças progridam nos seus processos de aprendizagem em relação ao desenho da figura humana e objetos em 
movimento. 

 
1º Momento: 
A folha 30 do caderno do aluno apresenta exatamente isso como proposta , ou seja, 
que as crianças identifiquem e representem o movimento das coisas do mundo ou que 
faz parte do seu universo cultural. 
Para contribuir e aumentar o nível de percepção das crianças inicie a atividade do dia 
com as crianças em silêncio, ao mesmo tempo, realize diferentes movimentos. Logo 
após, peça que seus alunos façam o mesmo – dessa forma, professor, faça 
movimentos com as pernas, braços, olhos, cabelos e a cabeça, voca, dedos, mãos, 

como também objetos que possam rolar e cair de uma determinada altura etc. 
 
2º Movimento: 
Disponibilize a folha 30 do caderno do aluno e leia o seu enunciado, em seguida a proposta da atividade. Se for 
necessário, disponibilize a folha 9 para que as crianças possam investigá-la, no entanto com o foco em tudo que 
parece estar em movimento. Forme as duplas e circule entre elas e faça a mediação quando preciso. 
 
 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 3/ARTE  
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
AS PINTURAS QUE VOCÊS OBSERVARAM NA FOLHA 9 MOSTRAM FORMAS DIVERSAS QUE PARECEM 
ESTAR EM MOVIMENTO. 
AGORA RESPONDA: O QUE PARECE ESTAR EM MOVIMENTO EM CADA UMA DAS PINTURAS APRECIADAS? 
REPRESENTE ABAIXO COMO VOCÊ PENSOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 65 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 65 

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

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/FORMA GEOMÉTRICA - TRIÂNGULO 
FOLHA 31 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Providencie papéis de diferentes texturas e cores e faça recortes de triângulos de diversos tamanhos. Proponha às 
crianças a criação da representação de um personagem ou animal, utilizando os recortes. 
Se houver necessidade, providencie também alguns recortes de retângulos para complementar a atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Momento: 
Disponibilize a folha 31 di caderno do aluno e apresente a atividade explorando com os 
alunos a imagem representada, destacando os elementos e as cores, identificando a qual 
forma se assemelha. Aproveite a oportunidade para formular perguntas que auxiliem na 
leitura da imagem e no aprimoramento da oralidade e do vocabulário. Incentive a 
utilização da nomenclatura adequada da forma geométrica identificada. 
Proponha que as crianças relacionem a imagem a uma festa popular. Pergunte a época 
do ano em que a festa é comemorada. 
Solicite que pintem a imagem da atividade que se assemelha a um triângulo. 
 

FOLHA 31 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
FORMA GEOMÉTRICA - TRIÂNGULO 

 
VAMOS FAZER BANDEIRINHAS DE FESTA? 
QUAL FORMA GEOMÉTRICA LEMBRA A BANDEIRINHA? A forma geométrica é o triângulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTE A FORMA QUE REPRESENTA UM TRIÂNGULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 /MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 32 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Selecione previamente imagens de Wanderleia, Roberto Carlos 
(1960) Rita Lee (1970), Titãs (1980), Jota Quest (1990) e, para marcar a década 
atual, escolha algum cantor ou banda da sua preferência, ou se houver 
possibilidade, leve-as para o laboratório de informática e faça pesquisa no 
YouTube. Logo após, leve para a sala de aula um pot-pourri com alguns sucessos 
dessas grandes personalidade do rock. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 32 do caderno do aluno e leia a proposta do 
trabalho. Para demonstrar a informação contida na atividade, trace um a linha do 
tempo com os cantores citados acima.  
Na grande roda, converse com elas sobre o que viram e ouviram, a partir da seguinte questão: Como é ouvir, cantar e 
dançar o rock? Deixe que elas falem livremente. 
Para possibilitar o des e envolvimento dos trabalhos da folha, mostre para as crianças os vídeos com as músicas Hey Ya 
(OutKast) e O Calhambeque (Roberto Carlos) 
Incetive-as a cantar e dançar as duas músicas. Concluída essa etapa, leia a situação problemae oriente-as a tentar resolvê-
la conversando com o coleguinha. Se for preciso faça a mediação. 
Ao final, chame-as para formar uma roda e proponha a socialização da proposta. Para isso, peça que imitem um cantor de 
rock tocando um dos instrumentos presentes tanto em uma quanto na outra música. Sugira que elas façam de conta que 
estão tocando bateria, guitarra etc e reproduzam com a voz o som emitido por esse instumento na primeira e na segunda 
música. 
Elogie a particiapação de todos no desenvolvimento da ativiade. 
 

FOLHA 32 

ATIVIDADE 2 /MÚSICA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
O RITMO ANIMADO E ALEGRE DO ROCK  INSPIROU MUITAS BANDAS. COM SUAS GUITARRAS ELÉTRICAS ELES 
ATRAEM UMA MULTIDÃO, QUE CANTA E DANÇA ATÉ O SHOW ACABAR. VEJA ABAIXO DUAS MÚSICAS QUE FIZERAM 
MUITO SUCESSO.  
 
HEY YA 

 
ONE, TWO, THREE, FOUR, GO! 
 
MY BABY DON'T MESS AROUND 
BECAUSE SHE LOVES ME SO 
AND THIS I KNOW FOR SURE 
 
BUT DOES SHE REALLY WANNA? 
BUT CAN'T STAND TO SEE ME 
WALK OUT THE DOOR 
 
DON'T TRY TO FIGHT THE FEELING 
'CAUSE THE THOUGHT ALONE 
IS KILLIN' ME RIGHT NOW 
 
THANK GOD FOR MOM AND DAD 
FOR STICKING TWO TOGETHER 
'CAUSE WE DON'T KNOW HOW 
 
OUTKAST 
 

O CALHAMBEQUE  

 
ESSA É UMAS DAS MUITAS HISTÓRIAS QUE ACONTECEM COMIGO 
PRIMEIRO FOI SUZY, QUANDO EU TINHA LAMBRETA 
DEPOIS COMPREI UM CARRO, PAREI NA CONTRA-MÃO 
TUDO ISSO SEM CONTAR O TREMENDO TAPA QUE EU LEVEI 
COM A HISTÓRIA DO SPLISH SPLASH 
 
MAS ESSA HISTÓRIA TAMBÉM É INTERESSANTE 
MANDEI MEU CADILLAC PRO MECÂNICO OUTRO DIA 
POIS HÁ MUITO TEMPO UM CONSERTO ELE PEDIA 
E COMO VOU VIVER SEM UM CARANGO PRA CORRER? 
MEU CADILLAC, BI-BI 
QUERO CONSERTAR MEU CADILLAC 
 
COM MUITA PACIÊNCIA O RAPAZ ME OFERECEU 
UM CARRO TODO VELHO QUE POR LÁ APARECEU 
ENQUANTO O CADILLAC CONSERTAVA, EU USAVA 
O CALHAMBEQUE, BI-BI 
QUERO BUZINAR O CALHAMBEQUE 
 
SAÍ DA OFICINA UM POUQUINHO DESOLADO 
CONFESSO QUE ESTAVA ATÉ UM POUCO ENVERGONHADO 
OLHANDO PARA O LADO COM CARA DE MALVADO 
O CALHAMBEQUE, BI-BI 
BUZINEI ASSIM O CALHAMBEQUE 
 
ROBERTO CARLOS 
 

AGORA, CONVERSE COM SEUS COLEGAS E RESPONDA: QUAIS INSTRUMENTOS SÃO COMUNS NAS DUAS MÚSICAS? 
DESCREVA O TIMBRE E A INTENSIDADE COM QUE FORAM TOCADOS. 
Resposta pessoal. 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



 
 
 

 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 4 

 
AULAS DE 66 a 70 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



AULA 66 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 66 

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 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 

    
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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA S 
FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Na roda de conversa proponha o jogo Eu espio, no qual o professor fala: Eu espio com os meus olhinhos uma coisa 
que começa com ―s‖ e que está na estante. As crianças precisam procurar um elemento que começa com esse som, 
como ―suco‖, ―sapo‖, ―sorvete‖ e outros. A brincadeira também pode ser feita com o nome próprio dos colegas ou 
nomes de conhecidos que comecem com a letra S. 
Repeta essa atividade algumas vezes na rotina, explorando letras diferentes com objetos diferentes. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 33 do caderno do alune e inicie a atividade lendo a frase inicial para ver se descobrem a 
resposta, que é salada. Observe se as crianças conseguiram identificar a palavra escrita com letras cursivas 
pontilhada na pauta. 
Mostrar a letra S 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 escreverem a palavra ―salada‖. Explique que 
aquela letra se chama S e apresente apenas o som regular. 
Explore a formação da letra S com cada uma das vogais. Ler com as crianças os sons das letras, a formação da 
sílaba e as palavras que começam com essas letras. Estimule os alunos a cobrir os traçados e descobrir as palavras 
que formam. 
 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA S 

 
TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É MUITO IMPORTANTE PARA NOSSA SAÚDE. QUAL O NOME DO 
PRATO QUE É SERVIDO FRIO COM DIVERSOS LEGUMES E VERDURAS. Salada 
 
 

AS SALADAS SÃO MUITO SAUDÁVEIS PARA A NOSSA ALIMENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA S E ESCREVA A PALAVRA. 
 

  salada 
 
 
 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA S E DESCUBRA O QUE FORMA 
 

 
 
 
 
 
 

     

___S___APO ___S___EIS ___S___INO 
 

___S___OL 
 

___S___UCO 
 

 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN– FOLHA 34 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Essa atividade encerra a sequência didática dos ―Peter Pan‖ e sua proposta é trabalhar com a descrição 
das características dos personagens da história. Incentive-os a descrever com detalhes a aparência física 
e, depois, as características da personalidade de cada um (de forma oral). Se necessário, dê dicas. O 
último personagem a ser descrito deve ser o Peter Pan. 
 
2º Momento: 
Após a exploração das características dos personagens, entregue a Folha 34 do caderno do aluno e 
solicite que respondam a pergunta contida na atividade. Ajude-os na elaboração de seu pensamento. 
 

FOLHA 34 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
PETER PAN 

 
PETER PAN MORAVA NA TERRA DO NUNCA E NÃO QUERIA SAIR DE LÁ PORQUE TINHA MEDO DE 
CRESCER. O QUE VOCÊ ACHA DESSE MEDO DE PETER PAN?  
 
 
 
                   
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 62 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 62 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA T 
FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento:  Escreva o texto abaixo em papel Kraft.  
 
O TATU TEIMOSO FAZ SUA TOCA ESCAVANDO BURACOS NA TERRA. 
O TATU TEM UNHAS COMPRIDAS E AFIADAS, E UMA CARAPAÇA MUITO  
DURA PARA PROTEÇÃO QUE TEM NO MATO. 
NO SÍTIO DA TIA TERESA EXISTEM MUITOS TATUS, TUCANOS E TAMANDUÁS. 
 

SEABRA, ALESSANDRA G.; CAPOVILLA, FERNANDO C. ALFABETIZAÇÃO: MÉTODO FÔNICO. 
SÃO PAULO: MEMNON, 2010. P. 256 

 
Leia com as crianças e pergunte o que compreenderam do texto, quem são os personagens envolvidos e se 
identificam algum fonema que se repete com o uso da aliteração. Peça aos alunos que identifiquem as palavras que 
começam com a letra T e pinte a letra no cartaz. 
Escreva as palavras na lousa como uma lista, organizando-as em ordem crescente de tamanho. Explore a 
quantidade de letras de cada palavra, analisando quais começam ou terminam com as mesmas letras e as letras que 
seguem o T. É importante que percebam que a letra T no início das palavras representa o som /t/. Peça que repitam 
a pronúncia com o som prolongado. Depois, explore outras palavras que têm a letra T, seja no meio ou no final. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 35 do caderno do aluno e inicie a atividade perguntando se as crianças 
conhecem a palavra representada nas imagens. Oriente a busca pela resposta. Em seguida, converse sobre o 
tempero e seu uso. Espera-se que as crianças percebam o nome escrito em letra cursiva e a palavra pontilhada na 
pauta. 
Proponha a leitura da frase e peça para as crianças pintarem a palavra que começa com T, que é a palavra 
―temperada‖. Converse com as crianças sobre o que compreenderam da frase. 
Mostrar o T escrito em letra bastão e em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Explore com o dedo o 
contorno das letras e solicite aos alunos que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos 
representados. Em seguida, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra tempero. Esclareça que aquela 
letra se chama T e tem o som /t/. 
Por último, explore a formação da letra T com cada uma das vogais. Leia com as crianças os sons das letras, a 
formação da sílaba e a palavra que começa com essas letras. Oriente que cubram os traçados e descubram as 
palavras que formam. 
 

FOLHA 35 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA T 

O QUE USAMOS PARA DEIXAR A COMIDA MAIS GOSTOSA? Tempero 
 
 

UMA COMIDA BEM TEMPERADA FICA UMA DELÍCIA! 
 
 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA T E ESCREVA A PALAVRA 

  tempero 
 
PINTE AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA T 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
PINÓQUIO – FOLHA 36 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 dar ênfase sobre VALORES como: verdade, mentira, obediência, 
desobediência, preguiça e coragem.  Observe a turma em suas relações pensando nas seguintes questões: há 
crianças que tem muita dificuldade em falar a verdade quando se questiona algo que ela fez de “errado”. Como se 
dão as interações nos momentos de brincadeiras livres? Todas essas e outras questões possibilitam ao professor, 
perceber melhor cada aluno. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a história ―Pinóquio‖, escrito 
pelo italiano Carlo Collodi. Conte a história com diferentes estratégias, pode ser 
fantoche, passar o filme, ou apenas lendo o livro e mostrando as gravuras 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 uma mentira? Já ouviu falar que a mentira tem 
perna curta? O que será que isso quer dizer? Na medida em que as crianças 
forem colocando suas opiniões ir enfatizando a importância de falar a verdade. 
Destacar para o grupo que o importante é sempre dizer a verdade, respeitar e 
obedecer aos pais. 

ERA UMA VEZ UM VELHO CARPINTEIRO CHAMADO GEPETO QUE VIVIA NUMA CIDADE DO INTERIOR. ELE 
NÃO TINHA FILHOS, DESTA FORMA PASSAVA SEU TEMPO CONSTRUINDO BONECOS. 
UM DIA, GEPETO CONSTRUIU UM BONECO DE MADEIRA MUITO BONITO, QUASE PERFEITO E COLOCOU O 
NOME DE PINÓQUIO E PENSOU ALTO: — SERÁS O FILHO QUE NÃO TIVE, TEU NOME SERÁ PINÓQUIO. 
À NOITE, PEDIU PARA AS ESTRELAS QUE SEU BONECO VIRASSE UM MENINO DE VERDADE E, ENQUANTO 
GEPETO DORMIA PINÓQUIO RECEBEU A VISITA DA FADA AZUL QUE TOCANDO PINÓQUIO COM A VARINHA 
MÁGICA DISSE: 
— EU VOU TE DAR VIDA, BONECO. MAS DEVES SER SEMPRE BOM E VERDADEIRO! 
ELA DEU VIDA AO BONECO E PROMETEU QUE SE ELE SE COMPORTASSE BEM, O TRANSFORMARIA EM UM 
MENINO DE VERDADE... 
A FADA FEZ QUESTÃO DE CRIAR UM AMIGO PARA PINÓQUIO, O GRILO FALANTE QUE FOI NOMEADO A 
CONSCIÊNCIA DE PINÓQUIO. NA MANHÃ SEGUINTE, QUANDO GEPETO ACORDOU, FICOU RADIANTE DE 
ALEGRIA AO PERCEBER QUE SEUS DESEJOS SE TINHAM TORNADO REALIDADE. 
MANDOU ENTÃO PINÓQUIO À ESCOLA, ACOMPANHADO PELO GRILO FALANTE — PEPE. 
NO CAMINHO ENCONTRARAM A D. RAPOSA E A D. GATA. 
— POR QUE VAIS PARA A ESCOLA HAVENDO POR AÍ TANTOS LUGARES BEM MAIS ALEGRES? 
— PERGUNTOU A RAPOSA. 
— NÃO LHE DÊS OUVIDOS! — AVISOU-O PEPE. 
MAS PINÓQUIO, PARA QUEM TUDO ERA NOVIDADE, SEGUIU MESMO OS TRATANTES E ACABOU À FRENTE 
DE STROMBÓLI, O DONO DE UM TEATRINHO DE MARIONETAS. 
— COMIGO SERÁS O ARTISTA MAIS FAMOSO DO MUNDO! – SEGREDOU-LHE O ASTUCIOSO STROMBÓLI. O 
ESPETÁCULO COMEÇOU. PINÓQUIO FOI A ESTRELA. 
OS OUTROS BONECOS ERAM HÁBEIS ENQUANTO PINÓQUIO SÓ FAZIA ASNEIRAS ... POR ISSO TRIUNFOU! 
NO FINAL DO ESPETÁCULO PINÓQUIO QUIS IR EMBORA, MAS STROMBÓLI TINHA OUTROS PLANOS. 
— FICA PRESO NESTA JAULA, BONECO FALANTE. 
VALES MAIS QUE UM DIAMANTE! 
POR SORTE O GRILO PEPE CORREU E AVISOU A FADA MADRINHA, QUE ENVIOU UMA BORBOLETA MÁGICA 
PARA SALVAR PINÓQUIO. 
QUANDO SE RECOMPÔS DO SUSTO, A BORBOLETA PERGUNTOU-LHE ONDE VIVIA. — NÃO TENHO CASA! 
— RESPONDEU O BONECO. 
A BORBOLETA VOLTOU A FAZER-LHE A MESMA PERGUNTA, E ELE DEU A MESMA RESPOSTA. 
MAS, CADA VEZ QUE MENTIA, O NARIZ CRESCIA-LHE MAIS UM POUCO, PELO QUE NÃO CONSEGUIU 
ENGANAR A BORBOLETA MÁGICA. 
— NÃO QUERO ESTE NARIZ! — SOLUÇOU PINÓQUIO. 
— TERÁS QUE TE PORTAR BEM E NÃO MENTIR! 
VOLTAS PARA CASA E PARA A ESCOLA. — DISSE-LHE A BORBOLETA MÁGICA. 
DEPOIS DE REGRESSAR A CASA, ONDE FOI RECEBIDO COM MUITA ALEGRIA POR GEPETO, PASSOU A 
PORTAR-SE BEM. 
TEMPOS DEPOIS, DE NOVO QUANDO IA PARA A ESCOLA, PINÓQUIO ENCONTROU PELO CAMINHO JOÃO 
HONESTO E GEDEÃO. ELES O CONVENCERAM A CONHECER A ILHA DE PRAZERES, ONDE NINGUÉM 
TRABALHAVA. 



PINÓQUIO, QUE GOSTAVA DE AVENTURAS, ESQUECEU QUE DEVERIA CONSULTAR SUA CONSCIÊNCIA. 
SEGUIRAM A VIAGEM EM UMA CARROÇA QUE ERA PUXADA POR BURRINHOS, MUITO INFELIZES. 
QUANDO CHEGARAM, PINÓQUIO SAIU CORRENDO, PARA CONHECER A ILHA. ERA TUDO MUITO BONITO, 
CHEIO DE DOCES E BRINQUEDOS. 
ELE ESTAVA BRINCANDO, QUANDO PERCEBEU QUE SUAS ORELHAS ESTAVAM CRESCENDO E FICOU COM 
MEDO DE SE TRANSFORMAR EM UM BURRO. FICOU MUITO ASSUSTADO E CHAMOU PELO GRILO 
FALANTE. 
O GRILO PERGUNTOU A PINÓQUIO O QUE ESTAVA FAZENDO NA ILHA, ELE COMEÇOU A MENTIR, E A CADA 
MENTIRA SEU NARIZ CRESCIA. 
OS DOIS ACABAM DESCOBRINDO QUE AS CRIANÇAS QUE VINHAM PARA AQUELE LUGAR ERAM 
TRANSFORMADAS EM BURRINHOS. 
— ANDA, PINÓQUIO. CONHEÇO UMA PORTA SECRETA...! NÃO TE QUERES TRANSFORMAR EM BURRO? 
LEVAR-TE-IAM PARA UM CURRAL! — SIM, VOU CONTIGO, MEU AMIGO PEPE. RESOLVERAM PEDIR AJUDA 
PARA A FADA AZUL, QUE TIROU TODAS AS CRIANÇAS DA ILHA. 
QUANDO VOLTOU PARA CASA, PINÓQUIO NÃO ENCONTROU GEPETO. ESTAVA PROCURANDO EM UMA 
PRAIA, QUANDO ENCONTROU UMA GARRAFA COM UMA CARTA DENTRO 
A CARTA DIZIA QUE GEPETO ESTAVA PROCURANDO PINÓQUIO NO MAR, QUANDO FOI ENGOLIDO POR 
UMA GRANDE BALEIA CHAMADA MONSTRO. 
COMO O GRILO PEPE ERA MUITO ESPERTO, ENSINOU PINÓQUIO A CONSTRUIR UMA JANGADA E 
ENTRARAM NO MAR PARA PROCURAR GEPETO. 
PERGUNTAVAM A TODOS OS PEIXINHOS QUE ENCONTRAVAM, SE CONHECIAM A BALEIA MONSTRO E 
DOIS DIAS MAIS TARDE, QUANDO NAVEGAVAM JÁ LONGE DE TERRA, AVISTARAM UMA BALEIA. 
— ESSA BALEIA VEM DIREITA A NÓS! GRITOU PEPE. 
— SALTEMOS PARA A ÁGUA! MAS NÃO PUDERAM SE SALVAR!!! 
A BALEIA ENGOLIU-OS! 
EM BREVE DESCOBRIRAM QUE NO INTERIOR DA BARRIGA ESTAVA GEPETO, QUE TINHA NAUFRAGADO 
NO DECURSO DE UMA TEMPESTADE E PAI E FILHO SE ABRAÇARAM DE ALEGRIA. 
— PERDOA-ME PAPAI! 
— SUPLICOU PINÓQUIO MUITO ARREPENDIDO. 
LOGO DEPOIS CHEGOU O GRILO, E OS TRÊS JUNTOS TIVERAM A IDEIA DE FAZER UMA FOGUEIRA NA 
BARRIGA DA BALEIA O QUE FEZ COM QUE A BALEIA ESPIRRASSE FORTE, POR CAUSA DA FUMAÇA, 
JOGANDO OS TRÊS PARA FORA. 
A PARTIR DAÍ, PINÓQUIO, MOSTROU-SE TÃO DEDICADO E BONDOSO QUE A FADA MADRINHA, NO DIA DO 
SEU PRIMEIRO ANIVERSÁRIO, O TRANSFORMOU NUM MENINO DE CARNE E OSSO, NUM MENINO DE 
VERDADE. 
— AGORA TENHO UM FILHO VERDADEIRO! EXCLAMOU CONTENTÍSSIMO GEPETO 
 
2º. Momento: 
Trabalhe oralmente as características do Pinóquio, dizendo que ele era de madeira e depois ele ganhou vida. Fale da 
qualidade e do defeito de Pinóquio. Quem se lembra qual foi o amigo que a fada deu a Pinóquio? Ele ficou sendo a 
consciência de Pinóquio, quem aqui sabe para que serve a consciência? Trabalhe esse conceito de forma leve para 
que haja maior compreensão por parte do aluno. 
Ajude-os a interpretar o texto e mostre exemplos em que a ―consciência‖ (Grilo Falante) fala com Pinóquio. Fale dos 
outros personagens, suas características e importância no decorrer da história. Dê ênfase ao momento de suspense. 
Deixe que comentem. 
Deixe claro o quanto é importante entender a obediência e sempre falar a verdade com gentileza e respeito ao 
próximo. 
Após a leitura e exploração do texto, disponibilize a Folha 36 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 
para que registrem suas respostas. 

  



´FOLHA 36 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  

 
 

REPRESENTE AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES SEGUINTES 
 

DE QUE ERA FEITO PINÓQUIO ANTES DE GANHAR 
VIDA? 

QUAL A COR DA FADA QUE DEU VIDA AO 
PINÓQUIO? 

  

 
 
 
 
 

A FADA DEU UM AMIGO PARA PINÓQUIO. QUE AMIGO ERA ESSE? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 63 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 63 

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

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/CIDADE 
FOLHA 37 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa apresente para as crianças a canção popular ―Se essa rua fosse minha‖, propondo que cantem 
e memorizem a letra da canção. 
 
SE ESSA RUA, SE ESSA RUA FOSSE MINHA 
EU MANDAVA, EU MANDAVA LADRILHAR 
COM PEDRINHAS, COM PEDRINHAS DE BRILHANTES 
PARA O MEU, PARA O MEU AMOR PASSAR 
 
NESSA RUA, NESSA RUA TEM UM BOSQUE 
QUE SE CHAMA, QUE SE CHAMA SOLIDÃO 
DENTRO DELE, DENTRO DELE MORA UM ANJO 
QUE ROUBOU, QUE ROUBOU MEU CORAÇÃO 
 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE, É PORQUE TE QUERO BEM 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 
É PORQUE TU ROUBASTE O MEU TAMBÉM 
 
Logo após, divida a turma em grupos com 3 ou 4 participantes. Copie uma estrofe da canção e proponha que façam 
um decalque explorando outros lugares da rua. Para auxiliar as crianças, distribua o texto com lacunas aos grupos 
para criarem novos versos que apresentem rimas.   
 
SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU ________________________ 

É PORQUE, É PORQUE TE QUERO BEM 

SE EU ROUBEI, SE EU ROUBEI TEU CORAÇÃO 

É PORQUE TU ROUBASTE O MEU________________________ 

 
1º Momento: 
Solicite aos grupos que apresentem as suas criações e reflitam se utilizaram vocabulário coerente ao contexto 
semântico e se elaboraram uma rima que contribuiu para a sonoridade da canção. 
Inicie a proposta levantando os conhecimentos prévios das crianças sobre a relação entre rua, avenida, comércio, 
serviço e outros aspectos do conceito sobre cidade. 
Contextualize o conteúdo, resgatando os diferentes aspectos estudados em aulas anteriores sobre as cidades do 
Brasil e alguns lugares explorados dessas localidades.  
Explore a imagem de rua representada na atividade e solicite que as crianças identifiquem as moradias, os 
estabelecimentos comerciais e outros elementos que observamos na rua. Auxilie as crianças a utilizarem 
corretamente o vocabulário que ainda não conheçam. 
Peça que circulem os lugares que também ocorrem na rua em que moram. Após todos todos responderem a essa 
atividade, solicite que falem oralmente os lugares que circularam. Escrea em um papel Kraft os nomes citados, 
compondo uma lista. 
Proponha a atividade que explora os meios de transporte utilizados pelos alunos. Explore os nomes de todos os 
meios de transporte com as crianças oralmente e, então, complete a lista iniciada anteriormente com esses nomes. 
Finalize pedindo que as crianças pensem qual é o lugar preferido da rua onde moram, então desenhem e escrevam o 
nome desse lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



FOLHA 37 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
CIDADE 

 
 
OBSERVE AS RUAS ABAIXO E CONTORNE OS LUGARES QUE TAMBÉM EXISTEM NA SUA RUA.  
MARQUE COM UM X OS MEIOS DE TRANSPORTE QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA UTILIZAM. Resposta pessoal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA ESCREVA O NOME DO SEU LUGAR FAVORITO ONDE VOCÊ MORA. EM SEGUIDA FAÇA UM LINDO 
DESENHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA/NÚMEROS 16 E 17 
FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 
1º Momento: 

Na roda de conversa. Observando as sequências numéricas já dominadas pelas crianças, combine as 
regras do jogo: elas deverão recitar uma série numérica predefinida. Cada número deve ser recitado por 
uma criança, sem repetições. Escolha uma criança para começar a contagem, dizendo UM. A recitação 
dos números deve continuar com as outras crianças. Se mais de uma criança falar o mesmo número, o 
jogo recomeça. Escolha outra criança para reiniciar a contagem e seguir o jogo. O grupo deve perceber 
que, para concluírem o jogo, precisam estar atentos, definir e respeitar uma estratégia. O jogo termina 
quando a sequência numérica for recitada sem erro e todas as crianças participarem uma vez. 
Se possível, conversar com as crianças para que descrevam quais foram os desafios do jogo e o que 
aprenderam jogando. É importante observar o que as crianças já dominam, para que adaptem as 
propostas com diferentes sequências numéricas para não ficarem aquém ou além do que as crianças 
estão aptas para realizar. 
 
2º Momento:   
Diponibilize a folha 38 do caderno do aluno e apresente a atividade às crianças, explore a situação-
problema representada pela ilustração. Leia as perguntas e solicite às crianças que busquem as 
respostas. 
Fale com as crianças durante a atividade sobre o que compreenderam e quais os pontos de dificuldade. 
Isso é importante para, se necessário, introduzir outras atividades que favoreçam o desenvolvimento das 
noções numéricas. Por exemplo, utilize pequenas peças de um jogo de montar, palitos de sorvete, botões 
grandes ou grãos de feijão para explorar quantidades e situações-problema com contagem. 
Explore o movimento da escrita dos números, chamando atenção dos movimentos mais complexos ou as 
proporções de alguns traços para que o número fique bem legível. Identifique número, nome, quantidade e 
outras formas de representar as quantidades dos números 16 e 17. 
 
 

FOLHA 38 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
NÚMEROS 16 E 17 

 
 
TRACE OS NÚMEROS DE ACORDO COM OS MOVIMENTOS E CONTINUE ESCREVENDO OS NÚMEROS 16 E 
17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEZESSEIS 

 
 
 

 
 
 

DEZESSETE 

 
 

16- 16- 16- 16- 16- 16- 16- 16- 16- 16 

17- 17- 17- 17- 17- 17- 17- 17- 17 - 17  
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 64 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 64 

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

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LEIS DE TRÂNSITO 
FOLHA 39 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

Professor previamente solicite aos familiares e às crianças que pesquisem sobre atitudes adequadas no trânsito, 
tanto para motoristas, quanto para pedestres. 

 
1º Momento: 
Oriente a criação de um jogo da memória, em que são elaboradas algumas cartas com as imagens de diferentes 
meios de transporte, pesquisadas em revistas ou na internet. Em outras cartas, são representadas as placas de 
trânsito com uma legenda resumida do seu significado, escrita em letra bastão. Finalmente, elabore algumas cartas 
que considere atitudes e ações adequadas, como atravessar a rua na faixa de pedestres, parar no sinal vermelho, 
olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, entre outras. A finalidade é criar pares de cartas relacionadas, 
como uma carta com a imagem da placa e a outra com o texto que a define ou ajuda a compreendê-la. 
 
2º Momento: 
Na roda de conversa, comece a fala explorando a região onde as crianças moram e a localização da escola, 
descrevendo o entorno comparando com os aspectos do conceito de cidade que estamos desenvolvendo no tema. A 
seguir, pergunte o que os alunos conhecem sobre as leis de trânsito, as placas e sinalizações que observam na 
região em que moram, se há questões problemáticas na região em relação ao trânsito e à segurança dos pedestres e 
outros pontos que considerar importantes ou de interesse dos alunos. Apresente a atividade para as crianças, 
retomando o que as cores do semáforo representam. Se achar interessante, explore as informações sobre semáforo 
ou sugira que as crianças criem o verbete. 
Proponha às crianças o exercício de imaginarem uma situação de atravessar a rua. Pergunte o que fazer para 
atravessar com segurança. Algumas possibilidades de respostas são indicadas abaixo: 
 

 Atravessar a rua na faixa de pedestre.  
 Aguardar o sinal de pedestres ficar verde. 
 Olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. 

 

Disponibilize a folha 39 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade e peça que identifiquem qual 
imagem representa o sinal adequado para a travessia do pedestre. Aproveite para explorar os ícones utilizados no 
semáforo de pedestres e o que significam. 
 

FOLHA 39 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LEIS DE TRÂNSITO 

 
PARA ATREVESSAR A RUA PRECISAMOS FICAR ATENTOS AO SEMÁFORO. VOCÊ SABE O QUE AS CORES 
REPRESENTADAS NELE SUGEREM? 

 
MARQUE COM UM X QUAL A COR DO SEMÁFORO QUE PODEMOS 
ATRAVESSAR A RUA. 
 

 
                  O VERMELHO INDICA PARAR IMEDIATAMENTE 

 
 
 
 
 
 O VERDE INDICA PASSAGEM LIVRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

X 

 



ATIVIDADE 2/ NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 40 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa convide as crianças para escutar a conhecida canção 
infantil Atirei o pau no gato. 
 
ATIREI O PAU NO GATO TO 
MAS O GATO TO 
NÃO MORREU REU REU 
DONA CHICA CA 
ADMIROU-SE SE 
DO MIAU, DO MIAU QUE O GATO DEU 
MIAU... 
 
Em seguida, promova uma reflexão sobre a letra da canção popular infantil. Jogar um pau no gato é uma atitude de 
respeito e de cuidado com este animal que convive conosco? Ressalte que os animais não são brinquedos. Explique 
às crianças que eles são seres vivos e precisam ser tratados com cuidado para que não se machuquem e precisam 
ser alimentados, hidratados e limpos. Fale que os animais gostam de atenção e carinho e às vezes não preferem não 
ser incomodados porque não estão com vontade de brincar. Aproveite e pergunte às crianças: do que seu animal 
gosta? Do que ele não gosta? Como vocês brincam? Você gosta de conviver com seu animal? Por quê? Quem não 
tem animal de estimação na turma, gostaria de ter? Qual animal gostaria de ter? Para complementar questione: Com 
quais outros animais nós podemos ter em casa? Com quais animais seria perigoso conviver em casa?  
 
2º Momento: 
Organize as crianças em pequenos grupos para que possam dividir o material de pintura. Em seguida, disponibilize a 
folha 40 do caderno do aluno. Nela, escreva em caixa alta o nome do animal de estimação que cada criança possui 
ou gostaria de ter. Logo após, peça às crianças que carimbem, com tinta guache, patas de animais de estimação que 
podemos ter em casa. Ao final, deixe as atividades secarem de modo que fiquem expostas para as crianças 
observarem os trabalhos da turma.  
 
 

FOLHA 40 

ATIVIDADE 2/ NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
SEU PROFESSOR VAI ESCREVER NO ESPAÇO ABAIXO O NOME DO ANIMAL QUE VOCÊ TEM OU GOSTARIA 
DE TER. 

Escreva em caixa alta o nome do animal que a criança tem ou gostaria de ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, MOLHE A PONTA DOS SEUS DEDOS NA TINTA E FAÇA MUITAS PATINHAS NO ESPAÇO ABAIXO. 
Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 3/ ARTE - DANÇA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa apresente vários ritmos brasileiros, dançados principalmente nas grandes cidades. Dessa 
forma, procure selecioar algumas músicas que incluam os seguintes ritmos: Samba, maxixe, xaxado, baião, frevo e 
gafieira. Trabalhe com as crianças pelo menos 4 deles, dois em um dia e dois em outro. 
Selecione previamente videos bem atraentes que apresentem alguns dançarinos aplicando vários passos que 
definem os ritmos brasileiros mais tocados. 
Explique para as crianças, que no Brasil se dança tudo em todos os lugares. Há uma mistura de passos entre os 
ritmos considerados brasileiros e que as crianças precisam conhecer. 
Questione se alguma das crianças da turma sabe dançar frevo ou o samba e convide-as a se apresentar, mas não 
force nada, apenas convide. Separe previamente algumas dessas músicas e peça que ouçam e acompanhem 
batendo palmas. Num segundo momento, coloque as músicas novamente e convide-as a dançarem. 
 
2º Momento: 
Pergunte qual dos ritmos elas mais gostaram de dançar e deixe que elas falem livremente. Ao final, disponibilize a 
folha 41 do caderno do aluno e leia a proposta da atividade. Forme duplas e circule entre elas no momento da 
execução da tarefa. 
 

FOLHA 41 

ATIVIDADE 3/ ARTE - DANÇA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
O FREVO, A GAFIEIRA E VÁRIOS OUTROS RITMOS, SÃO DANÇADOS EM 
PARES OU EM GRUPOS PEQUENOS, DEMONSTRANDO DESCONTRAÇÃO E 
MUITA ALEGRIA, CARACTERÍSTICAS DA DANÇA NO BRASIL. 
AGORA É COM VOCÊ! APÓS DANÇAR DIFERENTES RITMOS DE MÚSICAS 
BRASILEIRAS, DESTAQUE UM DELES E REPRESENTE OS PASSOS QUE 
VOCÊ DEU AO ACOMPANHÁ-LO. 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 65 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 65 

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

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/NOÇÕES DE QUANTIDADE 
FOLHA 42 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, verifique a noção já construída pelas crianças sobre quantidades para adequar os desafios da 
atividade à capacidade dos alunos de resolverem a atividade. Crie algumas variações nos níveis de dificuldade da 
atividade para que seja motivadora e apresente contextos desafiadores. 
Providencie 3 caixas de sapatos e componha uma etiqueta para cada: uma caixa com a palavra ―muito‖, outra caixa 
com a palavra ―pouco‖ e a terceira caixa com a palavra ―nenhum‖. Selecione objetos feitos com poucas peças de 
montar e objetos feitos com muitas peças de montar. Pode usar outros elementos que sirvam elementos que sirvam 
à classificação. 
Solicite às crianças que identifiquem a caixa que tem a palavra ―muito‖ escrita. Caso apresentem dificuldades, 
indague com que letra a palavra começa, para que identifiquem a palavra que começa com M. Na sequência, solicite 
que identifiquem a palavra ―pouco‖ e a sua letra inicial. Por fim, peça que identifiquem a palavra da terceira caixa, 
explicando que a palavra ―nenhum‖ começa com N e representa zero elementos. Proponha que classifiquem as 
peças em relação à quantidade de elementos que as compõem (poucos ou muitos), distribuindo-os nas caixas 
correspondentes. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 42 do caderno do aluno e pergunte o que está sendo representado, se as crianças conhecem 
o lugar, o que se pode fazer no lugar reproduzido, quais as semelhanças e as diferenças entre as imagens. 
Leia o comando e explique a legenda, relacionando as cores aos conceitos ―muito‖, ―pouco‖ e ―nenhum‖. Solicite que 
pintem os quadrinhos com a cor correspondente ao que está representado na imagem 
 
 

FOLHA 42 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
NOÇÕES DE QUANTIDADE 

 
OLHE A AVENIDA DE UMA CIDADE. OBSERVE O TRÂNSITO E PINTE OS QUADRADINHOS CONFORME A 
LEGENDA. 
 
             MUITO      POUCO               NENHUM 
 
 
 
 
 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

   

 

 

 



ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ/ TROCANDO AS VOGAIS – FOLHA 43 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Para essa aula, prepare antecipadamente papel verde, tampa de garrafa, cola e fita 
adesiva.  
Na roda de conversa, comente que vamos fazer um ―instrumento e chamá-lo de sapo - 
musical‖, apresente aos alunos os materiais que serão utilizados.  
 
2º. Momento: 
Organize as crianças em suas mesas e distribua a cada criança duas tiras de tamanho 
e largura igual do papel verde, duas tampinhas, prenda as tampinhas com fita adesiva, 
uma em cada pedaço da tira do papel e no centro, depois coloque uma tira por cima da 
outra unindo as duas e cole as tiras com a fita adesiva, faça o recorte dos olhos do sapo e cole.   
Ao dobrar a folha ela irá fazer um som, deixe as crianças brincarem. Peça para mexerem em ―seu sapo‖ de forma 
radia e devagar para observarem a diferença de som. Coloque ou cante a música do sapo. Proponha o desafio de 
trocar as vogais. Se preferir, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=91vsIBbS74I 
 
O sapo não lava o pé 
Não lava porque não quer 
Ele mora lá na lagoa 
Não lava o pé porque não quer 
O sapo não lava o pé 
Não lava porque não quer 
Ele mora lá na lagoa 
Não lava o pé porque não quer 
Mas que chulé 
 
Xi, essa música do sapo tá muito fácil, não tá? 
Vamos tentar cantar usando só uma vogal? 
Então vamos começar pelo A 
 
A sapa na lava pá 
Na lava parqua na quar 
Ala mara la na laga 
Na lava a pá parqua na quar 
Mas qua chalá 
 
E agora usando só o E 
E assim por diante 
 
E sepe ne leve pé 
Ne leve perque ne quer 
Ele mere le ne lege 
Ne leve e pe perque ne quer 
Mes que chelé 

 
I sipi ni livi pí 
Ni livi pirqui ni quir 
Ili miri li ni ligi 
Ni livi i pí pirqui ni quir 
 
Mis qui chilí 
Olo moro lo no logo 
No lovo o pó porquo no quor 
Mos quo choló 
 
Agora só com o U 
U supu nu luvu pú 
Nu luvu purquu nu quur 
Ulu muru lu nu lugu 
Nu luvu u pu purquu nu quur 
Mus quu chulú 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3º Momento: 
Entregue a Folha 43 do caderno do aluno peça que façam uma vogal para cada sapo. Representando 
assim o desafio musical. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=91vsIBbS74I


 
FOLHA 43 

ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
 O SAPO NÃO LAVA O PÉ/ TROCANDO AS VOGAIS 

 
REPRESENTE O DESAFIO MUSICAL FAZENDO UMA VOGAL PARA CADA SAPO, CUBRA OS 
PONTINHOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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E e 

I i 

O o 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 5 

 
AULAS DE 71 a 75 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



AULA 71 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 71 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 43 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 

    
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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Começaremos o estudo dessa sequência didática explorando a identidade e o contexto de crianças que vivem em 
uma aldeia no Pará. Juntos vamos conhecer sua cultura e alguns costumes do seu povo, como fazer tinta natural, por 
exemplo. Em diferentes momentos, vamos explorar as noções dos números de 0 a 20, suas quantidades, 
representações, bem como relacioná-los a contextos trabalhados e situações-problema com adição e subtração. O 
gênero textual que será explorado são os bilhetes, suas características, usos sociais e meios escritos e digitais. Com 
base no estudo dos costumes indígenas, poderemos explorar padrões na pintura, brinquedos e como as crianças 
indígenas aprendem, permitindo que ampliem seu vocabulário e relacionem os usos e contextos semânticos. Espera-
se que os alunos conheçam algumas noções e conceitos matemáticos, por isso, considera-se uma oportunidade para 
fazer o levantamento de seus conhecimentos prévios. 
Providencie previamente, imagens de várias tribos indígenas e de crianças indígenas no Brasil, em atividades 
cotidianas, especialmente as que de- monstrem formas de brincar. 
Oriente as crianças sobre a importância de estudarmos os povos originários do Brasil, desenvolvendo uma postura 
de interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.  
Para iniciar, organize as crianças sentadas em roda e apresente crianças indígenas a partir das fotografias. Permita 
que as crianças observem, identifiquem, relacionem com seu cotidiano e possam descrever situações e brincadeiras 
que exemplifiquem o foco do trabalho e a coerência com o assunto. Em seguida, peça-as que descrevam: 
a paisagem do lugar onde elas moram; 
a moradia e a escola, citando as diferenças e as semelhanças entre as crianças indígenas e as que conhecem; 
as brincadeiras, citando as diferenças e as semelhanças entre as entre as crianças indígenas e as que conhecem. 
Aproveite para explorar os costumes para dar nome às pessoas e comentar como isso ocorre na cultura dos 
indígenas. Depois, relacione como as crianças receberam seus nomes e como sabemos se fazem parte de uma 
família, explorando as funções do nome e do sobrenome. 
 
2º Momento: 
Após a exploração do tema, estimule os alunos a descrever o que acharam interessante no modo de vida das 
crianças indígenas. 
Possibilite que eles observem as imagens do modo de vida de crianças em diferentes tribos do Brasil. Permita que 
comentem e descrevam aspectos como as semelhanças e diferenças entre o modo de vida das crianças de 
diferentes tribos e com o próprio modo vida. 
Proponha que produzam juntos um painel com as imagens, sempre descrevendo o local e o nome das tribos 
selecionadas. 
Explore a importância do rio para as comunidades que vivem próximas a ele. Converse sobre o volume rico de água 
que há na região e como influencia nos costumes, no modo de vida e, também, nas brincadeiras das crianças. 
Para finalizar a proposta, sugira que apontem as imagens que apreciaram mais, solicitando as razões das escolhas. 
Se achar adequado, amplie sugerindo investigação sobre as histórias de vida de crianças indígenas disponibilizando 
vídeos. 
Finalize a aula, propondo a brincadeira Gavião e galinha. 
 

COMO BRINCAR: 
Uma criança é escolhida para ser o gavião, ave forte e comedora de pintinhos. Outra criança representa a galinha, 
que fica de braços abertos, tendo atrás de si todos os seus pintinhos. O gavião corre para tentar comer um dos 
pintos, mas só pode pegar o último. A galinha tenta evitar dando voltas e mais voltas, impedindo que o gavião pegue 
seu pintinho. O gavião só pode pegar o pinto pelo lado. Não pode tocar por cima. Quando ele consegue, come o 
pintinho, ou seja,  a criança fica de fora da brincadeira. Algumas vezes a criança passa a ser também gavião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plenarinho.leg.br/wp-content/uploads/2018/02/Post_PovosIndigenas.jpeg  

https://plenarinho.leg.br/wp-content/uploads/2018/02/Post_PovosIndigenas.jpeg


ATIVIDADE 2/LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
PINÓQUIO - FOLHA 44 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a segunda parte do texto lido no dia anterior. Fazendo pausas e 
questionamentos durante a leitura, assim todos terão a oportunidade de interpretar o texto de forma oral. Antes da 
leitura da segunda parte da história, já provoque a participação das crianças. 
Pergunte, por exemplo: Quem se lembra do texto que li na aula passada? De que se tratava? Vamos então relembrar 
uma parte da história:  
 
NA MANHÃ SEGUINTE, QUANDO GEPETO ACORDOU, FICOU RADIANTE DE ALEGRIA AO PERCEBER QUE 
SEUS DESEJOS SE TINHAM TORNADO REALIDADE. (QUAL ERA ESSE DESEJO?)  
MANDOU ENTÃO PINÓQUIO À ESCOLA, ACOMPANHADO PELO GRILO FALANTE — PEPE. (QUEM LEMBRAVA 
QUE O NOME DO GRILO ERA PEPE?) 
NO CAMINHO ENCONTRARAM A D. RAPOSA E A D. GATA. 
— POR QUE VAIS PARA A ESCOLA HAVENDO POR AÍ TANTOS LUGARES BEM MAIS ALEGRES?  
— PERGUNTOU A RAPOSA. (NOSSA! VOCÊS CONCORDAM COM A RAPOSA?) 
— NÃO LHE DÊS OUVIDOS! — AVISOU-O PEPE. 
MAS PINÓQUIO, PARA QUEM TUDO ERA NOVIDADE, SEGUIU MESMO OS TRATANTES E ACABOU À FRENTE 
DE STROMBÓLI, O DONO DE UM TEATRINHO DE MARIONETES. 
— COMIGO SERÁS O ARTISTA MAIS FAMOSO DO MUNDO! – SEGREDOU-LHE O ASTUCIOSO STROMBÓLI. O 
ESPETÁCULO COMEÇOU. PINÓQUIO FOI A ESTRELA. 
OS OUTROS BONECOS ERAM HÁBEIS ENQUANTO PINÓQUIO SÓ FAZIA ASNEIRAS ... POR ISSO TRIUNFOU! 
NO FINAL DO ESPETÁCULO PINÓQUIO QUIS IR EMBORA, MAS STROMBÓLI TINHA OUTROS PLANOS. 
— FICA PRESO NESTA JAULA, BONECO FALANTE. 
VALES MAIS QUE UM DIAMANTE! 
 
Logo após, comente de forma simples os significados das palavras (tratantes/má companhia – marionetes/boneco 
movido por cordas – astucioso/aproveitador – hábeis/esperto – asneiras/bobagem)  
 
2º Momento: Após a participação e interpretação das crianças de forma oral, disponibilize a Folha 44 do caderno do 
aluno e faça uma pergunta por vez. Busque perceber se compreenderam o que a questão pede e o que poderão 
responder. Respeite o ritmo de cada criança. Pode ser que utilizem o desenho para mostrar as conclusões que 
chegaram, devendo ser incentivado. 

FOLHA 44 

ATIVIDADE 2 / LINGUAGEM – PINÓQUIO 
CONVERSANDO COM O TEXTO 

 
RESPONDA DA MELHOR FORMA AS QUESTÕES ABAIXO. 
 
QUAIS ANIMAIS PINÓQUIO E PEPE ENCONTRARAM QUANDO ESTAVAM INDO PARA A ESCOLA? 
Raposa e Gata 
 
 
 
 
 
 
STROMBÓLI ERA DONO DE UM TEATRINHO DE QUE TIPO?  
Marionetes 
 
 
 
 
 
NAQUELA NOITE PINÓQUIO FOI A ESTRELA DO TEATRO, REPRESENTE – O ABAIXO. 
Espera-se que a criança desenhe o Pinóquio 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



AULA 72 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 72 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/BILHETE 
FOLHA 44 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Professor solicite previamente aos familiares que busquem em livros, revistas ou na internet brincadeiras que 
crianças dos povos indígenas brasileiros costumam fazer. Selecione uma que os alunos possam realizar com os 
colegas na escola. Copie as orientações, como o material necessário e as regras da brincadeira, utilizando imagens 
ou desenhos para auxiliar na compreensão das crianças. Oriente que é necessário inserir dados informativos, como o 
povo indígena, a localidade e a origem da brincadeira selecionada. Para isso, organize um bilhete com as crianças 
explicando a atividade e indicando o que devem fazer, com quem, para quando e com qual objetivo. 
Na escola, com a participação dos alunos, selecione algumas das brincadeiras indígenas para que possam brincar 
juntos e conhecer mais sobre a cultura indígena. 
 
1º Momento: 
Disponibilize a folha 44 do caderno do aluno e apresente a atividade e leia o bilhete da proposta inicial. Solicite aos 
alunos que relacionem o texto com a imagem correspondente e explique quem escreveu este bilhete. 
Explore com os alunos que característica podemos perceber neste texto e o que compreenderam. Oriente sobre a 
legenda e as cores correspondentes e pedir que identifiquem no bilhete as palavras que correspondem ao estudo de 
compreensão do texto. 
 

O bilhete é um breve recado escrito para pessoas próximas, por isso, são utilizados o vocativo e uma linguagem, em 
geral, mais coloquial. A mensagem normalmente é curta e simples, e pode ser usada na linguagem escrita e nos 
meios digitais. 

 
FOLHA 44 

ATIVIDADE 1 ROTINA/BILHETE 

 
KAUÃ, UM GAROTO INDÍGENA RESOLVEU ORGANIZAR UMA TARDE DE BRINCADEIRAS COM OS COLEGAS 
E ENVIOU PARA ELES UM BILHETE. 
ACOMPANHE A LEITURA DO BILHETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, PINTE AS INFORMAÇÕES NO TEXTO CONFORME A LEGENDA. 
 
PARA QUEM É O BILHETE? ELE CONVIDA PARA FAZER O QUE PARA QUANDO É O CONVITE? 
 
 
 
 

  

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

 
 
AMIGOS,  
 
VAMOS BRINCAR AMANHÃ À TARDE? 
PODEMOS JOGAR FUTEBOL, CABO DE GUERRA OU 
BRINCAR DO QUE VOCÊS QUISEREM. 
QUEM VAI? ESPERO VOCÊS NO PÁTIO 
 

KAUÃ 

   



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
PINÓQUIO – FOLHA 45 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome a história de Pinóquio, faça a leitura corrida da terceira parte da história:  
POR SORTE O GRILO PEPE CORREU E AVISOU A FADA MADRINHA, QUE ENVIOU UMA BORBOLETA MÁGICA 
PARA SALVAR PINÓQUIO. 
QUANDO SE RECOMPÔS DO SUSTO, A BORBOLETA PERGUNTOU-LHE ONDE VIVIA. — NÃO TENHO CASA! 
— RESPONDEU O BONECO. 
A BORBOLETA VOLTOU A FAZER-LHE A MESMA PERGUNTA, E ELE DEU A MESMA RESPOSTA. 
MAS, CADA VEZ QUE MENTIA, O NARIZ CRESCIA-LHE MAIS UM POUCO, PELO QUE NÃO CONSEGUIU 
ENGANAR A BORBOLETA MÁGICA. 
— NÃO QUERO ESTE NARIZ! — SOLUÇOU PINÓQUIO. 
— TERÁS QUE TE PORTAR BEM E NÃO MENTIR! 
VOLTAS PARA CASA E PARA A ESCOLA. — DISSE-LHE A BORBOLETA MÁGICA. 
DEPOIS DE REGRESSAR A CASA, ONDE FOI RECEBIDO COM MUITA ALEGRIA POR GEPETO, PASSOU A 
PORTAR-SE BEM. 
 
Faça questionamentos informais como: 
É importante sempre dizer a verdade? Por quê? 
Qual o papel do Grilo Falante na história? 
Vocês já ouviram o ditado "A mentira tem pernas curtas?" O que isso quer dizer? 
Já imaginaram o que aconteceria se todas as vezes que mentíssemos o nosso nariz crescesse? 
Dê tempo para que comentem... 
 
2º. Momento:  
Distribua a Folha 45 do caderno do aluno, questione quem a fada madrinha mandou para salvar Pinóquio? Peça 
que reescreva a cena com um lindo desenho. Comente quem são os personagens dessa parte da história. 
 

FOLHA 45 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PINÓQUIO 

 
AGORA QUE OUVIU MAIS UMA PARTE DA HISTÓRIA, REPRESENTE-A ABAIXO COM LINDO DESENHO, NÃO 
ESQUEÇA DE DESENHAR OS PERSONAGENS QUE CONTRIBUÍRAM PARA ESSA PARTE DA HISTÓRIA. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



AULA 73 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 73 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- - Atividade 1 – Folha 46 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 47 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/BILHETE 
FOLHA 46 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa fale com as crianças que vão brincar de Telefone sem fio. Pergunte se alguém conhece a 
brincadeira. 
Após as crianças mostrarem maior segurança, inicie a brincadeira com uma mensagem simples. Em seguida, 
compare como a mensagem chegou ao portador final. 
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 46 do caderno do aluno, apresente a atividade e leia o bilhete da proposta inicial, destacando 
que faltam palavras para completar as informações. 
Oriente as crianças a completar a mensagem explorando quais informações estão faltando. Incentive-as a pensar, 
primeiro, o que desejam escrever em cada lacuna e, só depois, em como são grafadas as palavras. É importante que 
as crianças possam utilizar a escrita espontânea, mas que individualmente possam refletir sobre as letras e os sons 
que representaram ou tiveram dificuldade. 
 

FOLHA 46 

ATIVIDADE 1 ROTINA/BILHETE 

 
VAMOS CONVIDAR OS COLEGAS PARA BRINCAR?  
COMPLETE O BILHETE COM AS INFORMAÇÕES QUE FALTAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCÊ JÁ RECEBEU UM BILHETE? CONVERSE COM OS COLEGAS SOBRE SITUAÇÕES EM QUE PODEMOS 
USAR BILHETES. Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

 
 
______________________________ 
 
VAMOS BRINCAR HOJE À TARDE? 
PODEMOS BRINCAR DE PEGA-PEGA. 
VOCÊ VAI? 
 
___________________________________ 
 
 

 



ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA/NÚMEROS 18 E 19 
FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÔES E TRANSFORMAÇÔES 
 
1º Momento: Providencie cartelas de bingo com números de 1 a 20 e fichas com cada número escrito para que sejam 
sorteadas por uma pessoa. Distribua as cartelas para que as crianças marquem os números ―cantados‖. Ganha o aluno que 
preencher a cartela primeiro. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 47 do caderno do aluno e explore a situação-problema representada pela ilustração do 
estacionamento. Leia as perguntas e incentive-as a buscar as respostas. 
Observe e converse com as crianças durante o desenvolvimento das atividades para identificar o que compreenderam e 
quais os pontos de dificuldade, para que possam ser definidas estratégias e atividades complementares, que favoreçam o 
desenvolvimento das noções numéricas. Pequenas peças de um jogo de montar ou outros objetos, como palitos de 
sorvete, botões grandes ou grãos de alimentos, podem ser utilizados, por exemplo, para explorar quantidades e situações-
problema com contagem. 
Explore o movimento da escrita dos números, chamando atenção para os movimentos mais complexos ou para as 
proporções entre os traços, para que o número fique bem legível. Identificar o número, o nome, a quantidade e outras 
formas de representar as quantidades dos números 18 e 19. 

 

FOLHA 47 

ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA 
NÚMEROS 18 E 19 

OBSERVE O ESTACIONAMENTO DA ESCOLA E, COM A AJUDA DE SEUS COLEGAS, RESPONDA: 
 
QUANTAS VAGAS PARA CARROS EXISTEM NO 
ESTACIONAMENTO? 
 
 

 

 

 

 

QUANTAS VAGAS ESTÃO OCUPADAS PARA 
VEÍCULOS? 

 

 

 

 

 

 

QUANTAS VAGAS ESTÃO DISPONÍVEIS? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TRACE OS NÚMEROS DE ACORDO COM OS MOVIMENTOS E CONTINUE ESCREVENDO OS NÚMEROS 18 E 
19 
 

           DEZOITO      DEZENOVE 

 

18 – 18 - 18 – 18 – 18 – 18 - 18 - 18 – 18 - 18 

19 – 19 - 19 – 19 – 19 - 19 - 19- 19 - 19 - 19  
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

19 vagas 

18 vagas 

1 VAGA 



 

AULA 74 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 74 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 48 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 49 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 50 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 

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA U 
FOLHA 48 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, proponha uma uma brincadeira de pega-pega e use a parlenda ―Unidunitê‖ para escolher o 
pegador. Permita que as crianças brinquem algumas vezes, depois peça para se sentarem e observarem a parlenda 
escrita em uma folha Kraft ou na lousa. 
 

UNI-DU-NI-TÊ,  
SALAMÊ MINGUÊ  

O SORVETE COLORÊ 
QUEM ESCOLHEU FOI VOCÊ! 

Da tradição popular. 
Solicite que pintem todas as vezes que a letra U aparecer. Em seguida, pergunte quantas letras U encontraram. 
Identifique quando ela aparece no início, meio e fim de uma palavra. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 48 do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da frase inicial para as 
crianças descobrirem a resposta. Em seguida, questione de que forma podem ver URUCUM representado. 
Provavelmente as crianças mostrarão a imagem; por isso, pergunte de que outra forma URUCUM pode estar na 
atividade. Espera-se que as crianças percebam a palavra escrita. Caso não descubram, mostre a palavra pontilhada 
na pauta e pergunte com que letra ela começa. 
Mostre a letra U escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letras 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 URUCUM. 
Na última atividade, inicie nomeando todas as figuras com as crianças, sempre incentivando-as a reconhecer os 
elementos sozinhas. Depois, apresente a proposta da atividade, explicando que devem completar os nomes das 
figuras com a letra U. Para finalizar, proponha uma leitura dialogada das palavras, fazendo uma reflexão cuidadosa 
sobre os fonemas, explorando as que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 
 
 

FOLHA 48 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA U 

 

QUAL O MOME DO FRUTU DO URUCUNZEIRO? O fruto se chama urucum 
 
 

OS INDÍGENAS USAM O URUCUM PARA PINTAR O CORPO. 
 
 
 
 
CYBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA U E ESCREVA A PALAVRA. 
 

  urucum 
 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA U E DESCUBRA O QUE FORMA. 
 
 
 
 
 
 

     

__U__VA CANG__U__R__U__ __U__RSO 
 

TAT__U__ 
 

 
N__U__VEM 

 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA - MAMÍFEROS 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 49 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na grande roda, organize as crianças e coloque à disposição a folha 50 do caderno do aluno, a fim de explorar a 
imagem presente nela. 
Antes de iniciar a atividade, é necessário pesquisar, na internet, um vídeo em que as crianças possam assistir sobre 
os animais mamíferos, no entando, não aborde o tempo que os filhotes mamam, ou mesmo bebês, ideia principal da 
situação-problema contida na folha. 
 
 
2º Momento: 
Ainda na roda, questione: cachorros, gatos, leões, onças, e outros animais são chamados de mamíferos, por quê? 
Instigar as crianças é importante para que elas descubram algumas das características dos mamíferos, para tanto, 
deve-se manter o mistério. Isto é, leia um trecho, pare e elabore uma pergunta sobre a informação que vem a seguir, 
tendo em vista que as crianças antecipem significados, levantando hipóteses, como por exemplo: 
 
Leia: ―Os gatos e o cachorros são animais mamíferos.‖ 
Pergunte: ―Por que os gatos e os cachorros são animais mamíferos?  
Crianças respondem: ― porque eles são carinhosos, brincam, dormem na minha cama. Ele mamam. 
Leia: ―...porque mamam quando pequenos.‖ 
 
Após a leitura do texto, leve as crianças ao laboratório de informática para que elas possam pesquisar e assim 
confirmar as principais caraceterísticas dos mamíferos. Ao retornar da pesquisa, disponibilize a folha 50 do 
caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. O objetivo ao final é que as crianças compreendam o conceito 
de mamíferos, inclusive que também somos animais e que mamamos, por isso, somos da  mesma espécie. 
 

FOLHA 49 

ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA CIDADE – MAMÍFEROS  

 
 
OS GATOS E OS CACHORROS SÃO ANIMAIS MAMÍFEROS 
PIRQUE MAMAM QUANDO PEQUENOS. O CORPO DELES É 
COBERTO DE PELOS, E AS FÊMEAS GERAM SEUS 
FILHOTES. 
 
AGORA RESPONDA: TANTO OS BEBÊS, QUANTO OS 
GATOS E CACHORROS MAMAM NO PEITO POR UM 
DETERMINADO PERÍODO. QUEM PRECISA MAIS DE LEITE 
MATERNO: OS BEBÊS OU OS FILHOTES DE ANIMAIS? 
REPRESENTE SEU PENSAMENTO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2/ NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na grande roda, se possível, inicie as atividades tocando atabaque. Em seguida questione: quem já foi na Bahia? 
Como a baiana dança ao som do atabaque? E o baiano, luta ou dança capoeira? Incentive-as a mostrar como as 
baianas dançam, já que usam vestidos longos e armados. Logo após peça que mostrem ou descrevam o que sabem 
sobre a capoeira. 
Se for necessário, faça uma pesquisa na internet e apresente para as crianças.  
 
1º Momento: 
Após a exploração do tema, disponibilize a folha 50 do caderno do aluno e leia as informações sobre o artista que 
pintou os quadros selecionados para estudo. Fale que Afonso F. Almeida é um artista plástico,nascido em Povoa de 
Varzim, Portugal, onde trabalhou como restaurador de obras de arte, chegou ao Brasil em 1953. Encontrando 
dificuldades para manter o sustento como artista, tornou-se bancário. Em paralelo, foi aperfeiçoando seu dom, 
mantendo seu lado criativo como hobby. Ficou conhecido em todo o mundo por homenagear o Brasil ao mostrar 
algumas de suas regiões. 
Logo após, apresente as obras escolhidas para estudo e explore os detalhes de cada obra, a partir das perguntas 
que seguem como sugestões: 
Os lugares representados são iguais ou diferentes? Em que são iguais? No que são diferentes? O que as baianas 
estão dançando tanto num quadro, quanto no outro? Quais instrumentos aparecem nas obras? Como são suas 
roupas? Como está o tempo? Por que as casas são coloridas e bem perto uma das outras? 
Organize as duplas e circule entre elas no momento da execução da atividade. Observe apenas sem fazer 
intervenções. Apenas anote o que já sabem fazer e o que não sabem. 
 

FOLHA 50 

ATIVIDADE 2/ NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Almeida  
 
NA OBRA DE A. ALMEIDA, AS BAIANAS FAZEM DIFERENTES MOVIMENTOS AO DANÇAR. ESSES 
MOVIMENTOS SE DIFERENCIAM EM QUE? REPRESENTE COMO VOCÊ PENSOU NO ESPAÇO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



AULA 75 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 75 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Folha 51 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 52 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA V 
FOLHA 51 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa apresente o jogo de palavras. Uma criança fica em pé dentro da roda com os olhos vendados 
ou fechados, enquanto os outros passam uma bola, de mão em mão, até o jogador do meio falar PARE. Ao abrir os 
olhos, verá que a bola parou na mão de uma das crianças da roda, a criança no centro da roda dirá uma letra do 
alfabeto. E a criança com a bola precisa dizer 5 palavras que começam com essa letra (não podem ser nomes 
próprios), enquanto as demais passam a bola, uma volta na roda. Se a bola voltar para a mão dessa criança e ela 
ainda não conseguiu falar as 5 palavras, ela fica no lugar da criança no centro da roda. Se conseguiu, a que está no 
centro permanece nesse lugar, fecha os olhos e o mesmo procedimento se repete. 
 
2º Momento 
Disponibilize a folha 51 do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da frase inicial para as 
crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma podem ver vegetação representada. 
Provavelmente as crianças mostrarão a imagem; por isso, perguntar de que outra forma vegetação pode estar 
representada na atividade. Espera-se que as crianças percebam a palavra escrita. Caso não descubram, mostre a 
palavra pontilhada na pauta e pergunte com que letra ela começa. 
Sugerir que pesquisem o significado da palavra vegetação no dicionário. Incentive-as a citar outras palavras que não 
conheçam o significado, contribuindo com a ampliação do vocabulário. 
Mostre a letra V escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letras maiúscula e minúscula. Explore com o dedo os 
movimentos das letras e peça que tracem com giz de cera ou lápis colorido, cobrindo os movimentos representados. 
Em seguida, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra vegetação. 
Na última atividade, comece nomeando todas as figuras com as crianças, incentivando-as a reconhecer os elementos 
sozinhas. Depois, explique que devem completar os nomes das figuras com a letra V. 
 

FOLHA 51 

ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA V 
DO CADERNO DO ALUNO 

 
VOCÊ SABE O QUE É VEGETAÇÃO?  Conjunto de plantas de uma região. 
 
 

A FLORESTA AMAZÔNICA É UM TIPO DE VEGETAÇÃO. É  A MAIOR FLORESTA DO BRASIL, 
OCUPANDO PRATICAMENTE A METADE DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. É CONSIDERADA A 
MAIS IMPORTANTE FLORESTA TROPICAL DO MUNDO  
 

 

 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA V E ESCREVA A PALAVRA. 

 

  vegetaçao 
 
CUBRA OS PONTILHADOS DAS LETRAS E DESCUBRA AS PALAVRAS QUE SE FORMAM 

 

v a  va  vaca 

v e  ve  vela 

v i  vi  viola 

v o  vo  vovo 

v u  vu  vulcao 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
 BATALHA DO MOVIMENTO/ MARACÁ 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Para essa aula separe antecipadamente garrafas de plástico pequenas, rolo de papelão para fazer o 
cabo, funil, alguns grãos de arroz, alguns grãos de feijão e fitas coloridas. Pois iremos fazer maracas 
com as crianças. Assista ao vídeo para aprender como se faz disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=kd95AbzfQjw   
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, comente que será confeccionado um instrumento chamado 
maracá. O maracá é uma espécie de chocalho que os indígenas confeccionam para 
acompanhar o canto. O som produzido marca o ritmo da maioria das músicas que esses 
povos produzem. Para fazer esse instrumento, os indígenas pegam uma cabaça (estrutura 
seca de um fruto) e colocam dentro dela pequenas pedras e sementes secas. Depois, 
fecham o buraco, colocam no chocalho um cabo de madeira e o enfeitam com penas. 
Mostre imagens para as crianças. 
 
2º Momento:  
Após comentar sobre o instrumento, organize as crianças em suas mesas e distribua os materiais para 
confeccionarem cada uma o seu maracá. Cada criança fará dois maracás: um com grãos de feijão e outra com grãos 
de arroz. As crianças utilizarão garrafas plásticas pequenas para construção do seu maracá. Incentive-as a enfeitá-
las, deixe que levem o instrumento para casa. 
 
3º Momento: 
Agora que cada criança está com seu par de maracá apresente a música: Batalha do movimento, disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k , peça que acompanhem a música mexendo os instrumentos no 
ritmo da música e fazendo o que se pede. Torne esse momento bem divertido acompanhando as crianças. 
 

A Batalha do movimento 
9 
Está e a batalha do movimento, mexendo os pés sem 
parar nem um 
momento. 
Está é batalha do movimento, mexendo os pés sem 
parar nem um 
momento. 
Os pés, os pés, os pés hey. 
 
E isso aí. Mexendo o corpo junto uhu. 
 
Está é a batalha dos movimentos. 
Está é a batalha dos movimentos. 
Mexendo as pernas sem parar um momento. 
Os pés os pés os pés. 
E agora as pernas hey. 
 
É isso aí. 
Todos dançando sem parar. 
 
Está e a batalha do movimento. 
Está e a batalha do movimento. 
Mexendo o bumbum sem parar um momento. 
Mexendo o bumbum sem parar um momento. 
 
Os pés, as pernas, e agora o bumbum hey. 
Muito bem todos dançando sem parar. Uhul. 

Está e a batalha do movimento. 
Está e a batalha do movimento. 
Mexendo os braços sem parar um momento. 
Mexendo os braços sem parar um momento. 
 
Os pés, as pernas, bumbum. 
E agora os braços. 
 
Muito bem crianças dançando. 
Está é a batalha do movimento. 
Mexendo a cabeça sem parar um momento. 
Mexendo a cabeça sem parar um momento. 
 
Os pés, as pernas, o bumbum, os braços. 
E agora a cabeça hey. 
Muito bem mexendo sem parar. 
 
 
Está e a batalha do movimento. 
Está e a batalha do movimento. 
Mexendo o corpo sem parar um momento. 
Mexendo o corpo sem parar um momento. 
 
Os pés, as pernas, o bumbum, os braços, a cabeça. 
E agora o corpo todo hey. 
Muito bem vocês são os melhores mexendo sem parar 
 
Parabenize a todos pela animação! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kd95AbzfQjw
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k


  
 

 
 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 6 

 
AULAS DE 76 a 80 

 
 
  



AULA 76 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 76 

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

    
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 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
NOÇÃO DE TAMANHO – FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Proponha uma medição da turma com uma fita métrica, em um papel comprido, preso à parede. Depois, deixe que as 
crianças explorem os diferentes tamanhos. No final, explorar com as crianças quem é a maior e a menor da sala. 
Proponha brincaderias em que tenham de andar como o gigante das histórias, que é muito grande, ou como o anão, 
que é pequeno. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 52 do caderno do aluno e explore as imagens da atividade, perguntando o que está 
representado, se conhecem os animais, quais são seus nomes e quantos animais ao todo estão representados na 
atividade. 
Leia o comando e explique a legenda relacionando as cores aos conceitos grande e pequeno. Solicite que contornem 
a imagem correspondente com a cor representada na legenda. 
Na atividade seguinte, solicite às criançaspintar o maior animal e descobrir o nome do menor animal. Essa atividade 
pode contribuir também para literacia, ao apresentar um contexto interessante sobre o menor animal, que tem o 
maior nome. Essa situação pode permitir compreender o que a criança já sabe sobre o conceito e como isso pode 
influenciar na identificação do nome, que ainda é comum nesta faixa etária pelo realismo nominal.  
Para ver a definição, acessar: Artur Gomes de Morais. Realismo nominal. Glossário Ceale, [s.d.]. Disponível em: 
http:// www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/realismo-nominal.  
 
 

FOLHA 52 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
NOÇÃO DE TAMANHO 

 

VAMOS PESQUISAR? 

CONTORNE DE AZUL O ANIMAL PEQUENO E CONTORNE DE VERMELHO O ANIMAL GRANDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONÇA-PINTADA 

 

MICO LEÃO 

DOURADO 

 

AGORA, PINTE O MAIOR ANIMAL E CONTORNE O NOME DO MENOR ANIMAL. 

 

 

Espera-se que 

pintem o boto e 

informem que o 

animal menor é a 

piranha. 

 

 

   PIRANHA                 BOTO 

 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/realismo-nominal


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PINÓQUIO – JANGADA 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha do ―Pinóquio‖ apresente a proposta na roda, iniciando 
uma conversa trazendo mais uma parte da história. 
 
TEMPOS DEPOIS, DE NOVO QUANDO IA PARA A ESCOLA, PINÓQUIO ENCONTROU PELO CAMINHO JOÃO 
HONESTO E GEDEÃO. ELES O CONVENCERAM A CONHECER A ILHA DE PRAZERES, ONDE NINGUÉM 
TRABALHAVA. 
PINÓQUIO, QUE GOSTAVA DE AVENTURAS, ESQUECEU QUE DEVERIA CONSULTAR SUA CONSCIÊNCIA. 
SEGUIRAM A VIAGEM EM UMA CARROÇA QUE ERA PUXADA POR BURRINHOS, MUITO INFELIZES. 
QUANDO CHEGARAM, PINÓQUIO SAIU CORRENDO, PARA CONHECER A ILHA. ERA TUDO MUITO BONITO, 
CHEIO DE DOCES E BRINQUEDOS. 
ELE ESTAVA BRINCANDO, QUANDO PERCEBEU QUE SUAS ORELHAS ESTAVAM CRESCENDO E FICOU COM 
MEDO DE SE TRANSFORMAR EM UM BURRO. FICOU MUITO ASSUSTADO E CHAMOU PELO GRILO 
FALANTE. 
O GRILO PERGUNTOU A PINÓQUIO O QUE ESTAVA FAZENDO NA ILHA, ELE COMEÇOU A MENTIR, E A CADA 
MENTIRA SEU NARIZ CRESCIA. 
OS DOIS ACABAM DESCOBRINDO QUE AS CRIANÇAS QUE VINHAM PARA AQUELE LUGAR ERAM 
TRANSFORMADAS EM BURRINHOS. 
— ANDA, PINÓQUIO. CONHEÇO UMA PORTA SECRETA...! NÃO TE QUERES TRANSFORMAR EM BURRO? 
LEVAR-TE-IAM PARA UM CURRAL!— SIM, VOU CONTIGO, MEU AMIGO PEPE. RESOLVERAM PEDIR AJUDA 
PARA A FADA AZUL, QUE TIROU TODAS AS CRIANÇAS DA ILHA. 
QUANDO VOLTOU PARA CASA, PINÓQUIO NÃO ENCONTROU GEPETO. ESTAVA PROCURANDO EM UMA 
PRAIA, QUANDO ENCONTROU UMA GARRAFA COM UMA CARTA DENTRO. 
A CARTA DIZIA QUE GEPETO ESTAVA PROCURANDO PINÓQUIO NO MAR, QUANDO FOI ENGOLIDO POR 
UMA GRANDE BALEIA CHAMADA MONSTRO. 
COMO O GRILO PEPE ERA MUITO ESPERTO, ENSINOU PINÓQUIO A CONSTRUIR UMA JANGADA E 
ENTRARAM NO MAR PARA PROCURAR GEPETO. 
 
2º Momento: 
Proponha aos alunos para confeccionarem uma jangada. 
Mostre um modelo de jangada para as crianças e disponibilize materiais diversos como palitos de sorvete, tinta de 
pintura a dedo, fita adesiva, TNT, folha de sulfite colorida e outros materiais que representem a jangada. Para servir 
de base, disponibilize um pedaço de papelão ou caixa de sapato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AULA 77 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 77 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 53 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 54 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 

 
 
 
 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
NOÇÕES DE PESO - FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Providencie previamente alguns materiais que permitam explorar com os alunos as noções de leve e pesado, ou 
solicite esses materiais, antecipadamente, aos familiares das crianças. Para isso, traga alguns objetos que podem 
criar situações de reflexões entre as crianças, como: um pacote de 1 kg de açúcar e um pacote de algodão, com 
embalagens de tamanhos semelhantes, ou um pacote de 5 kg de arroz e uma almofada, com tamanhos 
semelhantes. 
O objetivo dessa atividade é não só explorar objetos que visualmente parecem leves ou pesados, como uma pena e 
um peso para papéis, mas também começar a testar como as crianças relacionam ou não tamanho ao peso. 
Providencie dois cartões feitos com cartolina, em um escrito LEVE e, no outro, PESADO. Explore os objetos no meio 
da roda, solicitando às crianças que indiquem qual cartão caracteriza melhor cada objeto escolhido sem tocar nele. 
Depois, permita que peguem os objetos e comparem seus pesos, para verificar se relacionaram o cartão certo a cada 
elemento. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 53 do caderno do aluno e explore as imagens da atividade, perguntando o que está 
representado, se conhecem as frutas que estão nos cestos, quais são seus nomes e quantos cestos estão repre- 
sentados na atividade. 
Leia o comando e explique que a atividade explora os conceitos de LEVE e PESADO. Solicite que contornem a 
imagem correspondente ao cesto representado como o mais LEVE, e como chegaram a essa conclusão. 
Na próxima atividade, as crianças vão desenhar os objetos leves e pesados que encontraram na escola. Essa 
atividade pode contribuir para que percebam que algumas noções envolvem comparar e perceber que EM RELAÇÃO 
a um elemento, outro pode ser mais pesado ou leve. Como o exemplo: 
Um cachorro é leve ou pesado? Em relação ao gato é pesado, mas em relação ao hipopótamo é leve. Isso envolve a 
necessidade de comparar um elemento a outro. 
 

FOLHA 53 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
NOÇÕES DE PESO - DO CADERNO DO ALUNO 

 
QUAL DOS CESTOS DE AÇAI PARECE MAIS PESADO? QUAL MAIS LEVE? CONTORNE O CESTO MAIS 
PESADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCOLHA UM OBJETO PESADO E UM OBJETO LEVE NA ESCOLA. DESENHE UM EM CADA QUADRO. 
 

PESADO LEVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
PINÓQUIO– FOLHA 54 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa comente que estamos encerrando a sequência da história de Pinóquio, leia de forma corrida o 
fim da história, dando um ar de mistério onde achar pertinente. 
 
PERGUNTAVAM A TODOS OS PEIXINHOS QUE ENCONTRAVAM, SE CONHECIAM A BALEIA MONSTRO E 
DOIS DIAS MAIS TARDE, QUANDO NAVEGAVAM JÁ LONGE DE TERRA, AVISTARAM UMA BALEIA. 
— ESSA BALEIA VEM DIRETO A NÓS! GRITOU PEPE. 
— SALTEMOS PARA A ÁGUA! MAS NÃO PUDERAM SE SALVAR!!! 
A BALEIA ENGOLIU-OS!!! 
EM BREVE DESCOBRIRAM QUE NO INTERIOR DA BARRIGA ESTAVA GEPETO, QUE TINHA NAUFRAGADO 
NO DECURSO DE UMA TEMPESTADE E PAI E FILHO SE ABRAÇARAM DE ALEGRIA. 
— PERDOA-ME PAPAI — SUPLICOU PINÓQUIO MUITO ARREPENDIDO. 
LOGO DEPOIS CHEGOU O GRILO, E OS TRÊS JUNTOS TIVERAM A IDEIA DE FAZER UMA FOGUEIRA NA 
BARRIGA DA BALEIA O QUE FEZ COM QUE A BALEIA ESPIRRASSE FORTE, POR CAUSA DA FUMAÇA, 
JOGANDO OS TRÊS PARA FORA. 
A PARTIR DAÍ, PINÓQUIO, MOSTROU-SE TÃO DEDICADO E BONDOSO QUE A FADA MADRINHA, NO DIA DO 
SEU PRIMEIRO ANIVERSÁRIO, O TRANSFORMOU NUM MENINO DE CARNE E OSSO, NUM MENINO DE 
VERDADE. 
— AGORA TENHO UM FILHO VERDADEIRO! EXCLAMOU CONTENTÍSSIMO GEPETO. 
 
2º. Momento:  
Distribua a Folha 54 do caderno do aluno e leia para as crianças as questões orientando-os a pintar o desenho que 
representa a resposta. Após, peça para que escrevam no espaço indicado a resposta da melhor forma. 

 

FOLHA 54 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PINÓQUIO  

 
PINTE O DESENHO QUE REPRESENTA SUA RESPOSTA, APÓS ESCREVA SUA RESPOSTA DA MELHOR 
FORMA DENTRO DO ESPAÇO INDICADO. 
  
A FADA MADRINHA TRANSFORMOU PINÓQUIO EM UM  
 
 
 
 
 
 
 
 
GEPETO TINHA IDO PARAR NO INTERIOR DA BARRIGA DE UMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

MENINO 
 

MENINO 

FADA 

GRILO 

BALEIA 
 

BALEIA 

PINÓQUIO 

RAPOSA 



AULA 78 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 73 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- - Atividade 1 – Folha 55 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 56 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA – LETRA W 
FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

1º Momento:  

Em uma área aberta, traçe um percurso com a forma da letra W com giz ou fita adesiva colorida e proponha às 
crianças que o percorram. Ao iniciarem, solicite que prestem atenção aos movimentos e, depois, peça que expliquem 
quais movimentos precisam fazer ao escrever a letra W na forma bastão. 
Em seguida, questione se conhecem outras maneiras de escrever essa letra e mostrar a escrita em letra bastão e em 
letra cursiva, em letras maiúscula e minúscula. Se considerar interessante, distribua giz para as crianças escreverem 
na lousa ou no chão as diferentes formas de representar a letra W. 
Proponha às crianças que investiguem nomes que comecem com a letra W. Após, para ampliar, solicite que 
busquem palavras que na sua escrita tenham a letra W no meio e no fim. 
 

2º Momento: 

Disponibilize a folha 55 do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da frase inicial para as 
crianças descobrirem a resposta. Explique para as crianças WIRÁ significa pássaros na língua tupi-guarani. Em 
seguida, pergunte de que forma podem ver WIRÁ representado na folha. Provavelmente as crianças mostrarão a 
imagem; por isso, pergunte de que outra forma WIRÁ pode estar representado na atividade. Espera-se que as 
crianças percebam a palavra escrita. Caso não descubram, mostrar a palavra pontilhada na pauta e pergunte com 
que letra ela começa. 
Mostrar a letra W escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letras 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 WIRÁ. 
Na última atividade, começar nomeando todas as figuras com as crianças, incentivando que reconheçam os 
elementos sozinhas. Em seguida, apresente a proposta da atividade, explicando que devem completar os nomes das 
figuras com a letra W. Para finalizar, proponha uma leitura dialogada das palavras, fazendo uma reflexão cuidadosa 
sobre os fonemas, explorando as palavras que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 

 

FOLHA 55 

ATIVIDADE 1 ROTINA – LETRA W 

 
VOCÊ JÁ OUVIU A PALAVRA WIRÁ? Para alguns povos indígenas, comos tupis-guaranis, essa palavra significa 
pássaro. 
 
 

VOCÊ JÁ ESCUTOU O CANTOS DOS PÁSSAROS?.  
 
 
 
 

Wwira 
 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA S E DESCUBRA O QUE FORMA 
 

 
 
 
 
 
 

     

___W___ATSAPP KI___W___I ___W___IFI 
 

___W___EBCAM 
 

___W___ALTER 
 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

O Suiriri e 
Bem-te-vi, são 

“Wirá” da 
Amazônia. 

Ww 



ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA/NÚMEROS 18 E 19 
FOLHA 56 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÔES E TRANSFORMAÇÔES 

 
1º Momento:  
Organizar as crianças em roda e propor o jogo de Contar até vinte. O desafio consiste em que as crianças consigam 
contar até vinte, sem uma combinação pré- via. Um dos participantes fala um, em seguida outro fala dois e assim por 
diante, até chegar a vinte. Quando conseguirem, sugerir uma variação para que tentem falar de forma decrescente. A 
mesma criança pode participar mais de uma vez, mas elas não podem falar um número ao mesmo tempo. Caso isso 
aconteça, a brincadeira deve ser reiniciada. 
A atividade possibilita observar se as crianças conseguem acompanhar a série numérica e perceber o raciocínio 
lógico e estratégico para acertar a sequência numérica. 
 
Explorar a escrita do número 20, o nome, quantidade e outras formas pictóricas ou gestuais de representar as 
quantidades. 
Trabalhar o movimento da escrita dos números, chamando atenção para os mo vimentos mais complexos e para as 
proporções entre os traços, para que o número fique bem legível. 
Propor o estudo da sequência numérica de 1 a 20 de forma crescente, relacionando as quantidades e os nomes dos 
números. Explicar que a sequência tem padrão de +1, pelo acréscimo de mais um elemento na quantidade anterior. 

 

FOLHA 56 

ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA 
NÚMERO 20 

 

TRACE O NÚMERO 20 DE ACORDO COM OS MOVIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUBRA O PONTILHADO E CONTINUE ESCREVENDO O NÚMERO 20. 

20 - 20 - 20 - 20 – 20 - 20 
COMPLETE A SEQUÊNCIA NÚMERICA NOS PEIXINHOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  

2 1 4 3 6 5 7 

9 8 11 10 13 12 14 

16 15 18 17 20 19 



AULA 79 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 74 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 57 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 58 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 59 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 

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA X 
FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: Na roda de conversa explique a brincadeira Qual é o X da questão?. Apresente uma (ou mais) descrição(ões) 
e as crianças devem descobrir o que é. Após descobrirem, devem repetir a palavra em sílabas, batendo palmas e encontrar 
em qual parte existe um X. Por exemplo: 
Quando estou com muita tosse eu tomo... 
XAROPE  XA RO PE 
 
Estou muito apertado e vou correndo ao banheiro fazer... 
XIXI    XI XI 
 
Adoro comer uma fruta que tem gomos e é cor de laranja... 
MEXERICA  ME XE RI CA 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 57 do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da frase inicial para 
as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma podem ver XAVANTE representado. 
Provavelmente as crianças mostrarão a imagem; por isso, pergunte de que outra forma XAVANTE pode estar na atividade. 
Espera-se que as crianças percebam a palavra escrita. Caso não descubram, mostre a palavra pontilhada na folha e 
pergunte com que letra ela começa. 
Mostre a letra X escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letras 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 XAVANTE. Se achar interessante, providencie um vídeo 
com imagens dessa tribo. 
Na última atividade, começe nomeando todas as figuras com as crianças, incentivando-as a reconhecer os elementos 
sozinhas. Em seguida, apresente a proposta da atividade, explicando que devem completar os nomes das figuras com a 
letra X. 
Ao final, proponha uma leitura dialogada das palavras, fazendo uma reflexão cuidadosa sobre os fonemas, explorando as 
palavras que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 

 
FOLHA 57 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA X 

 
VOCÊ SABE O NOME DA TRIBO QUE VIVE NO MATRO GROSSO? A tribo se chama Xavante 
 
 
 
       XAVANTE É UMA TRIBO INDÍGENA QUE VIVE 
       NO MATO GROSSO. 
 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA X E ESCREVA A PALAVRA. 
 

  Xavante 
 
COMPLETE AS PALAVRAS COM A LETRA U E DESCUBRA O QUE FORMA. 
 

 
 
 
 
 
 

     

PEI__X__E __X__ICARA CAI__X__A 
 

TA__X__I 
 

 
BRU__X__A 

 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA – ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 58 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, apresente a folha 59. Logo após, faça a leitura das imagens. Faça questionamentos, tais como: 
O que vocxês veem? Quem gosta de animais? Alguém tem alguns desses oou tem outros? Eles mamam quando 
pequenos? Os que não mamam o que comem? Quem não gosta de animais? As crianças devem responder a partir 
do que sabem e de suas experiências.  
Questione-as sobre o que acontece quando deixamos o nosso animalzinho de estimação em casa e saímos para ir 
em algum lugar. 
Peça às crianças que contem suas histórias sobre seus animais de estimação, pode ser de qualquer animal. 
Se for o caso, faça uma investigação na internet ou em livros para que elas tenham acesso a algumas histórias ou 
documentários sobre os mamíferos. 
 
3º Momento: 
Disponibilize a folha 58 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Organize as duplas e circule 
entre elas no momento da execução da tarefa.  
Ao final, proponha que cada grupo ou dupla apresente o que respondeu, socializando as ideias e os caminhos 
utilizados para se chegar ao produto final. 
À medida que as crianças forem apresentando os cuidados que devemos ter com  os animais de estimação, registre 
na lousa, para que ao final seja feita a leitura de todos eles de uma única vez, se necessário complete a lista com 
seus saberes e experiências. 
 

FOLHA 58 

ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA – ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS ANIMAIS SÃO COMPREENSÍVEIS, SOLIDÁRIOS E MUITO FIÉIS AOS DONOS. É ISSO QUE ESTABELECE A 
RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AFETO ENTRE ELES. O CONTATO COM OS ANIMAIS AUMENTA A PRODUÇÃO DE 
ENDORFINA, QUE AO SER LIBERADA ESTIMULA A SENSAÇÃO DE BEM-ESTAR, CONFORTO E ALEGRIA. 
O INÍCIO DA ADAPTAÇÃO DE UM PET E SUA CASA PODE RESULTAR NA DESTRUIÇÃO DE ALGUNS MÓVEIS, 
ASSIM COMO SUJEIRAS FEITAS PELOS BICHINHOS. POR ISSO, TENHA PACIÊNCIA APÓS ADOTAR SEU ANIMAL 
DE ESTIMAÇÃO, POIS ELES CRESCEM, TÊM FOME FAZEM, BARULHO, ENVELHECEM, FICAM DOENTES E 
PASSAM A PRECISAR DE ATENÇÃO CONSTANTE. 
COM A CONVIVÊNCIA, ELES ACABAM APRENDENDO A SE ENTENDER. UM PET SABE QUANDO SEU DONO ESTÁ 
TRISTE OU QUANDO PRECISA DE ATENÇÃO. A SENSAÇÃO DE NÃO ESTAR SOZINHO, SABER QUE TEM ALGUÉM 
REALMENTE ANSIOSO COM A SUA CHEGADA EM CASA FAZ MUITO BEM AOS DONOS. 
 

AGORA, RESPONDA: QUAIS CUIDADOS DEVEMOS TER AO ADOTAR UM BICHINHO DE ESTIMAÇÃO? 

 

 

 

 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 3 – ARTE 
MORRO DA FAVELA/ TARSILA DO AMARAL – FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, mostre a imagem ao lado para as crianças e peça que falem o que elas acham que a 
imagem representa. Dê tempo para refletirem e se expressarem.  
Depois comente que o desenho é da artista Tarsila do Amaral, que foi uma das mais importantes artistas do Brasil. A 
tela leva o nome ―Morro da Favela‖ de 1924, possuí uma visão da fase do pau-brasil, a vegetação natural, pessoas 
simples, chão de terra batida e cores típicas desta época, a cena oscila entre o rural e o urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º. Momento:  
Após a exploração e observação da imagem, entregue a Folha 59 do caderno do aluno e proponha que 
reescrevam a obra utilizando as cores utilizadas pela artista. 
 

FOLHA 59 

ATIVIDADE 3 - ARTE 
MORRO DA FAVELA/ TARSILA DO AMARAL 

 
REESCREVA A OBRA ―MORRO DA FAVELA‖ – TARSILA DO AMARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

  



AULA 80 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 80 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 62 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/CONTAGEM 
FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: Providencie palitos de sorvete ou outro material apropriado para realizar contagem. Separe as crianças em 
grupos de 3 ou 4 integrantes, e distribua 20 palitos para cada um. Solicite que criem uma situação-problema de ―somar‖ e 
―retirar‖ elementos. 
Permita que as crianças conversem sobre as possibilidades e, quando decidirem por uma, proponha que criem um registro 
com desenho e escrita espontânea para a situação-problema que vão apresentar aos colegas. 
Solicite que os grupos troquem os problemas com outro grupo e tentem solucionar o que receberam. Depois, devem pedir 
aos colegas que confiram se a resposta está correta. Proponha a criação de um mural em um corredor da escola para que 
outras turmas tentem resolver as situações-problema criadas. 
Caso um dos problemas não esteja correto, ou as crianças demonstraram muita dificuldade em resolvê-lo, proponha 
solucionar coletivamente com os colegas para que possam refletir soluções possíveis. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 60 do caderno do aluno e explore a situação-problema representada pela ilustração 
com os peixes. Leia as perguntas e solicite que as crianças descubram as respostas. Solicite que descubram quantos 
peixes precisam pescar, quantos conseguiram pescar e quantos precisam pescar a mais, à tarde. 
Observe e converse com as crianças durante o desenvolvimento das atividades sobre o que compreenderam e quais os 
pontos de dificuldade para que possam realizar outras atividades que favoreçam o desenvolvimento das noções numéricas. 
Utilize peças de um jogo de montar ou outro objetos, como palitos de sorvete e botões grandes, para explorar quantidades 
e situações-problema com contagem. Aproveite para observar como as crianças estão fazendo o movimento da escrita dos 
números, chamando atenção dos movimentos mais complexos ou as proporções de alguns traços para que o número fique 
bem legível. 
 

FOLHA 60 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
CONTAGEM 

 
O PEIXE É UM ALIMENTO MUITO IMPORTANTE NA ALDEIA DE KAUÃ E A PESCA É FEITA PELOS HOMENS. ELES 
LEVAM O DIA TODO PARA PESCAR PARA 20 FAMÍLIAS E CADA UMA RECEBE UM PEIXE. 
 
QUANTOS PEIXES ELES PRECISAM PESCAR POR DIA PARA ALIMENTAR TODAS AS FAMÍLIAS? 
Eles precisam pescar 20 peixes. 
 
VEJA NAS CESTAS OS PEIXES QUE ELES PESCARAM DE MANHÃ. QUANTOS PEIXES SÃO? 
Eles precisam pescar 12 peixes. 
 
QUANTOS PEIXES ELES DEVEM PESCAR À TARDE? 
Eles devem pescar 8 peixes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OS HOMENS DA ALDEIA TROUXERAM PEIXES PARA TODAS AS FAMÍLIAS, PORÉM DUAS FAMÍLIAS NÃO ESTAVAM 
NA ALDEIA. DEENHE QUANTOS PEIXES SOBRARAM NA CESTA 

 

 
 As crianças deverão desenhar 2 peixes na cesta. 
 
 
 
 
 

 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
RODA  PIÃO – FOLHA 61 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
Para essa aula, separe antecipadamente alguns Cds, na quantidade de crianças da sala de aula e para 
cada Cd, reserve 2 tampinhas de amaciante. 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, apresente a música: Roda ó pião, 
combine com as crianças que faremos um grande círculo e de mãos 
dadas, em uma grande roda, quando a música falar ―roda pião‖ todos 
devem girar, quando falar ―sapateia pião‖, todos batem os pés, e 
quando falar ―bambeia pião‖ todos devem fazer movimentos 
ondulados. Faça junto com eles, tornando o momento divertido. 
 
 Roda ó pião 
 
O Pião entrou na roda, o pião! 
O Pião entrou na roda, o pião! 
Roda pião, bambeia pião! 
 
Sapateia no tijolo, ó pião! 
Sapateia no tijolo, ó pião! 
Roda pião, bambeia pião! 
 
O menino não é capaz, 
de rodar o pião na mão 
Roda pião, bambeia pião! 
 
O Pião entrou na roda, o pião! 
O Pião entrou na roda, o pião! 
Roda pião, bambeia pião! 
 
2º. Momento:  
Disponibilize para cada criança dois pedaços de papel cortado em círculo, tire o molde pelo Cd. Deixe 
materiais diversos a disposição dos alunos para que pintem e enfeitem esse papel. Após as crianças terem 
enfeitado o papel, cole-os no Cd, cada pedaço em um lado. Pegue as tampinhas e coloque alguns grãos 
dentro delas, pode ser de arroz, de pipoca, lacre as tampinhas com os grãos e cole cada uma de um lado 
do Cd com cola quente. Está pronto o pião! Agora só brincar e se divertir. 
 
3º Momento: 
Disponibilize a Folha 61 do caderno do aluno e peça para representarem através de desenho o 
brinquedo que criaram. 

FOLHA 61 

ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
RODA PIÃO 

 
HOJE FOI UM DIA BEM DIVERTIDO, REPRESENTE ATRAVÉS DE DESENHO O QUE VOCÊ CRIOU 
PARA BRINCAR. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 



 

 
 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 7 

 
AULAS DE 81 a 85 

 
 
  



AULA 81 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 71 

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

    

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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA Y – FOLHA 62 DO CADERNO DO ALUNO 

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

1º Momento: Em uma área aberta, proponha às crianças reproduzirem o traçado da letra Y em areia. Para isso, distribua 

palitos de sorvete ou outro material semelhante para escreverem na areia. Começe pedindo que façam o 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 e, em caso afirmativo, que letra é essa e qual som tem. 
Solicite que citem, se souberem, palavras que comecem com a letra Y. 
Em seguida, questione se conhecem outras maneiras de escrever essa mesma letra e mostre a escrita bastão e cursiva, 
maiúscula e minúscula. Se considerar interessante, distribuir giz para que escrevam na lousa ou no chão as diferentes 
formas de representar a letra Y. 
 

2º Momento: Disponibilize a folha 62 do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da frase inicial para 

as crianças descobrirem a resposta. Em seguida, pergunte de que forma podem ver YANOMAMI representada. 

Provavelmente as crianças mostrarão a imagem; por isso, pergunte de que outra forma YANOMAMI pode estar 

representada na atividade. Espera-se que as crianças percebam a palavra escrita. Caso não descubram, mostre a palavra 

pontilhada na pauta e pergunte com que letra ela começa. 

Mostre a letra Y escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letras 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 YANOMAMI. 
Leia o trecho da canção ―Todo dia, era dia de índio‖ e pergunte se alguém a conhece. Proponha que escutem a canção e 
identifiquem o trecho que está representado na atividade. 
Na última atividade, começe nomeando todas as figuras com as crianças, incentivando-as a reconhecer os elementos 
sozinhas. Depois, apresente a proposta da atividade, explicando que devem pintar as palavras que começam ou terminam 
com Y.  
Para finalizar, proponha uma leitura dialogada das palavras, sugerindo uma reflexão cuidadosa sobre os fonemas, 
explorando as palavras que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 
 

FOLHA 62 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA Y  

 

VOCÊ CONHECE A MAIOR TERRA INDÍGENA DO BRASIL? 

É o território do povo indívena conhecido como Yanomami. 
 
 

ANTES QUE O HOMEM AQUI CHEGASSE 
AS TERRAS BRASILEIRAS 
ERAM HABITADAS E AMADAS 
POR MAIS DE 3 MILHÕES DE ÍNDIOS 

Baby do Brasil 
 
CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA Y E ESCREVA A PALAVRA. 

 

  yanomami 
 
CONTORMNE DE AMARELO AS PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA Y E DE AZUL AS QUE TERMINAM COM A 

LETRA Y  

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
SNOOPY 

YASMIN YALKULT 
 

YOKI 
MICKEY 

 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
CINDERELA – FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa faça a leitura com inferência do trecho que faz parte do texto ―CINDERELA‖. 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 significados se confirma ou não. 
Apresente para a turma a imagem da capa do livro. Incentive os alunos para que digam quais histórias 
eles conhecem, se lembram dos personagens e a situação que eles passam. 
E então leia a primeira parte da história de ―CINDERELA‖. 
ERA UMA VEZ UMA GAROTINHA CHAMADA CINDERELA. AINDA MUITO PEQUENINA, PERDERA A 
MÃE, E SEU PAI SE CASOU COM UMA VIÚVA, QUE TINHA DUAS FILHAS. 
O PAI VIAJAVA MUITO E NÃO SABIA DAS MALVADEZAS QUE ERAM PRATICADAS CONTRA A SUA 
FILHA. EM UMA NOITE FRIA, ELE FALECEU, DEIXANDO A CASA AINDA MAIS AMARGA E TRISTE... 
CINDERELA PASSOU A VIVER EM UM PEQUENO QUARTO NO PORÃO E EXECUTAVA TODOS OS 
SERVIÇOS DOMÉSTICOS. 
NO ENTANTO, O MAIS DIFÍCIL ERA SUPORTAR O DESDÉM A TODAS AS SUAS IDEIAS E ATITUDES. 
CINDERELA, DESEJANDO SER FELIZ, FIZERA AMIZADE COM BICHINHOS DO SÍTIO. TROCAVA 
SEGREDOS E CONTAVA SOBRE OS SONHOS DE ENCONTRAR UM VERDADEIRO AMOR. 
EM UM CERTO DIA, O PRÍNCIPE LUÍS RESOLVEU FAZER UM BAILE, A FIM DE CONHECER UMA 
LINDA MOÇA PARA SE CASAR. A NOTÍCIA SE ESPALHOU RAPIDAMENTE POR TODO O REINO E 
FOI RECEBIDA COM GRANDE ALEGRIA. A MADRASTA, ENTRETANTO, PROIBIU CINDERELA DE IR 
À FESTA, ALEGANDO QUE A JOVEM NÃO TINHA TRAJES ADEQUADOS PARA A OCASIÃO. 

 
2º Momento: 
Na proposta da Folha 63 do caderno do aluno, proponha aos alunos para desenharem como era o 
quarto de Cinderela 
 

FOLHA 63 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CINDERELA 

 
COMO ERA O QUARTO DE CINDERELA? REPRESENTE ATRAVÉS DE DESENHO COMO VOCÊ 
IMAGINA ESSE QUARTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
NOME:_______________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 

 



AULA 81 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 82 

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 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 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 

 
 
 
 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/LETRA Z 
FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

 

1º Momento:  

Organzie as crianças sentadas em círculo, em cadeiras ou almofadas, para a brincadeira ZIP, ZAP, ZOP. Pergunte 
qual delas quer ficar no centro do círculo para começar a brincadeira. Essa criança pode falar:―ZIP!‖, e todos dirão o 
nome do colega à direita; se disser ―ZAP!‖, dirão o nome do colega da esquerda; se disser ―ZOP!‖, todos dirão seu 
nome próprio; e, se disser ―ZIP, ZAP, ZOP!‖, todas as crianças devem se levantar e trocar de lugar correndo. Então, 
outra criança poderá se candidatar para liderar a brincadeira. 
Essa brincadeira pode ter variações com outras categorias, como animais, flores, alimentos, ou até ampliar a 
dificuldade e pedir palavras que começam com uma letra determinada. Para isso, basta combinar anteriormente com 
as crianças o que representa ZIP, ZAP e ZOP. 
 
2º Momento:  

Disponibilize a folha 64 do caderno do aluno e apresente a atividade fazendo a leitura da frase inicial para as 
crianças descobrirem a resposta. Logo após pergunte de que forma podem ver ZARABATANA representada. 
Provavelmente as crianças mostrarão a imagem; por isso, perguntar de que outra forma ZARABATANA pode estar 
na atividade. Espera-se que as crianças percebam a palavra escrita. Caso não descubram, mostre a palavra pontilha- 
da na pauta e pergunte com que letra ela começa. 
Mostre a letra Z escrita em letra bastão e em letra cursiva, em letras 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. Em seguida, solicite que cubram o pontilhado para escrever a palavra ZARABATANA. 
Na última atividade, começar nomeando todas as figuras com as crianças, incentivando-as a reconhecer os 
elementos sozinhas. Depois, apresentar a proposta da atividade, explicando que devem completar os nomes das 
figuras com a letra Z. 
Para finalizar, proponha uma leitura conversada das palavras, fazendo uma reflexão cuidadosa sobre os fonemas, 
explorando as palavras que têm sons iniciais ou finais semelhantes. 
 

FOLHA 64 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
LETRA Z 

 

QUAL O NOME DO INSTRUMENTO INDÍGENA QUE GERALMENTE É FEITO DE MADEIRA? 

È a zarabatana. 

 
 
 

A ZARABATANA É UM INSTRUMENTO UTILIZADO PELOS ÍNDIOS 
PARA CAÇAR AVES E OUTROS ANIMAIS. 
 
 
 

CUBRA OS MOVIMENTOS DA LETRA Z E ESCREVA A PALAVRA. 
 

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

 
 
 
 
 
 

     

__Z__EBRA NARI__Z__ __Z__ANGADO 
 

ARRO__Z__ 
 

 
A__Z__EITONA 

 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
CINDERELA – FOLHA 65 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a história da ―Cinderela‖, questione com as crianças se eles lembram do 
início da história, quem era Cinderela? Com quem ela morava? E por que ela estava ansiosa? Após relembrá-los 
dessa parte da história, comente que você irá contar mais uma parte da história. 
 

NOVAMENTE, CINDERELA NÃO SE DEIXOU ABATER. CONVERSOU COM A ARANHA, QUE MORAVA EM 
SEU QUARTO, E COM O BICHO DA SEDA, QUE PASSEAVA PELO JARDIM. PARA SURPRESA DA JOVEM, 
ELES COMEÇARAM A TECER O MAIS LINDO VESTIDO QUE JÁ SE VIU. 

NO DIA DA FESTA, AFLITA POR NÃO SABER COMO IRIA, CINDERELA SENTIU UMA BRISA MÁGICA, E UM 
SUSSURRO DISSE-LHE QUE TUDO DARIA CERTO. ERA SÓ ACREDITAR! 

ENTÃO, A FADA MADRINHA SURGIU, MEIO ATRAPALHADA, E ORDENOU: 
— ABÓBORA, TRANSFORME-SE NA MAIS ELEGANTE CARRUAGEM! RATINHOS, TORNEM-SE 

GRACIOSOS ALAZÕES! CHINELOS DE MADEIRA, VOCÊS SERÃO OS MAIS LINDOS SAPATINHOS DE 
CRISTAL! 

A FADA, AGORA MAIS SÉRIA, AVISOU A DONZELA: 
— FIQUE ATENTA AO HORÁRIO! À MEIA-NOITE, O ENCANTO SE QUEBRARÁ. 

 
2º. Momento: Disponibilize a Folha 65 do caderno do aluno peça para que pintem as respostas corretas.  

 

FOLHA 65 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
CINDERELA / INTERPRETAÇÃO 

PINTE A FIGURA COM A RESPOSTA CORRETA 
 
QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS POR TECER O VESTIDO DE CINDERELA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
O QUE SE TRANSFORMOU EM UMA LINDA CARRUAGEM? 
 
 
 
 
 
 
O QUE SE TRANSFORMOU EM GRACIOSOS ALAZÕES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O QUE SE TRANSFORMOU EM LINDOS SAPATINHOS DE CRISTAL? 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/__ 

  

ARANHA BICHO DA 
SEDA 

RATO 

MAÇÃ MELANCIA ABÓBORA 

RATOS  COELHOS  GATOS 

CHINELO DE MADEIRA MEIA  TÊNIS 



AULA 83 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 83 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- - Atividade 1 – Folha 66 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 67 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/BILHETE 
FOLHA 66 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

1º Momento: 

Explore com as crianças os elementos que elas encontraram durante um passeio pelo jardim ou ambiente com a 
natureza. Peça que coloquem o material coletado em uma mesa para que os colegas possam observar. Trabalhe 
com elas as seguintes questões: Como são esses materiais? Eles têm algum cheiro/aroma? Os aromas são os 
mesmos? As cores são as mesmas? Quais são as cores? Os materiais são diferentes entre si? Por que será? 
Incentive-as a levantar hipóteses a respeito das diferenças e/ou semelhanças entre os materiais coletados a partir 
deste questionamento: Podemos separar esses materiais em grupos? Como? 
Ouvir as hipóteses das crianças e compartilhar as diferentes ideias para que elas possam aprender a ouvir com 
atenção, a valorizar as opiniões e a compartilhá-las. Reservar os materiais para atividade que farão. 
 
2º Momento: 
Oriente as crianças sobre a construção de brinquedos com materiais que encontram na natureza, como folhas, 
sementes ou troncos de plantas. Incentive que observem os materiais que coletaram e que criem um planejamento 
da construção do brinquedo, separando os recursos necessários. 
Depois de finalizarem a construção, incentive-as que criem um nome para o brinquedo e expliquem como brincar 
com ele para os colegas. 
Proponha que organizem uma exposição com os brinquedos da sala. Criar etiquetas com o nome dos brinquedos e o 
nome da criança que o construiu. Oriente que na atividade devem desenhar ou colar uma fotografia do brinquedo que 
construíram. Se considerar interessante, proponha aos alunos que escrevam um texto coletivo descrevendo como foi 
essa experiência – pesquisas, fases, materiais, planejamento e or- ganização. Oriente e medie essa produção e 
exponha o texto com os brinquedos na exposição. 
 

FOLHA 66 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
CONSTRUINDO UM BRINQUEDO 

 
MUITAS CRIANÇAS INDÍGENAS CONSTROEM SEUS BRINQUEDOS COM MATERIAIS QUE ENCONTRAM NA 
NATUREZA. FOLHAS, SEMENTES OU GRAVETOS DE ÁRVORES SÃO UTILIZADOS PARA FAZER 
BARQUINHOS OU BONECAS. 
VAMOS CONSTRUIR BRINQUEDOS COM MATERIAIS DA NATUREZA? ESCREVA O NOME DO BRINQUEDO 
COMO SOUBER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESENHE OU COLE UMA FOTOGRAFIA DO BRINQUEDO QUE VOCÊ CONSTRUIU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  



ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA/INVESTIGAÇÃO E DESCOBERTA 
FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÔES E TRANSFORMAÇÔES 
 
1º Momento:  
Esta é uma proposta que as crianças terão que investigar a função dos números em diferentes contextos. Antes de 
apresentar a ficha para seus alunos, proponha que eles façam uma coleta de dados para cada situação real, 
apresentada por você. Por exemplo, o número dos sapatos calçados pelos alunos da sala, número de vestimentas, 
número da casa dos colegas, entre outras possibilidades. 
Explore o momento com as crianças, deixe que se sintam envolvidos pelas atividades que, assim, possam registrar o 
que foi observado. Após a exploração da proposta, disponibilize a folha 68 do caderno do aluno para que elas 
possam responder às situações-problema nela contida. 
 

FOLHA 67 

ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA 
INVESTIGAÇÃO E DESCOBERTA 

 
OS NÚMEROS SÃO DE GRANDE UTILIDADE PARA TODOS NÓS. INDICAM QUANTIDADES, VALORES E 
IDENTIFICAM LOCAIS, CASAS, PESSOAS, CARROS ETC. ESCREVA O NÚMERO DE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  

SEU CALÇADO SUA CASA 

SUA CAMISETA DE UM CELULAR 

SUA CALÇA 



AULA 84 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 84 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 68 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 69 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 70 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 

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/CURIOSIDADE SOBRE OS ANIMAIS 
FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, inicie a atividade falando sobre as diferenças entre a cobertura do corpo de cada um, peça que 
elas passem as mãos sobre os braços, sobre os cabelos e vejam a diferença das texturas. A partir daí, mostre a elas 
fotos dos animais sugeridos na folha. Para exemplificar cada tipo de cobertura, é possível trabahar com alguns 
objetos que se assemelham a tais texturas (galo (uma pena); raposa (um bicho de peúcia); baleia ( um EVA) ; PEIXE 
(uma superfície com lantejoulas) tartaruga (uma vasilha de plástico). 
Se for possível, projete as imagens desses animais com zoom, para que as crianças possam perceber os detalhes e 
identifiquem os diferentes dipos de cobertura de pele que eles apresentam. Questione-as porque eles devem ter a 
cobertura de tela diferente. Em seguida, disponibilize a folha 68 do caderno do aluno e acompanhe o 
desenvolvimento da atividade. 
 

FOLHA 68 

ATIVIDADE 1 ROTINA/ 
CONHECENDO OS ANIMAIS 

 
COBERTURA DA PELE DOS ANIMAIS 
 
OBSERVE AS FOTOS DE ALGUNS ANMAIS ABAIXO. CADA UM POSSUI UM TIPO DE COBERTURA DA PELE 
DIFERENTE: LISA, ESPINHOSA, COM ESCAMAS OU CARAPAÇAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENTRO DE CADA UM DOS GRUPOS DE ANIMAIS A SEGUIR, HÁ UM QUE NÃO APRESENTA O MESMO TIPO 
DE COBERTURA DE PELE DOS DEMAIS RISQUE-O 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  



ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA – ANIMAIS ABANDONADOS 
MODO DE VIVER NA CIDADE/FOLHA 69 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 sobre a importância de se cuidar bem dos animais domésticos e não 
abandoná-los quando ficam doentes, grandes ou velhos. 
Disponibilize a folha 70 do caderno do aluno e faça a leitura do texto sobre abandono de animais e as 
consequências desse ato.  
Após a leitura do texto, organize as crianças em grupos pequenos e apresente a situação-problema: O que você faria 
se encontrasse na rua um animal nessas condições e, às vezes, inclusive até machuacado? 
Circule entre elas no momento da execução da tarefa. Investigue sempre que puder o percurso criativo que as 
crianças fazem para chegar àquelas conclusões. 
 

FOLHA 69 

ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA – ANIMAIS ABANDONADOS 
MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
 
NAS GRANDES CIDADES, É MUITO ALTO O NÚMERO DE ABANDONO 
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. E EXISTEM POUCOS LUGARES QUE 
OFERECEM SOCORRO MÉDIDO GRATUITAMENTE. ASSIM, ELES FICAM 
A MERCÊ DA BOA VONTADE DE OUTRAS PESSOAS. NESSA SITUAÇÃO, 
ELES NÃO TÊM O QUE COMER, DORMEM NA RUA E NÃO TOMAM 
BANHO. 
O QUE VOCÊ FARIA SE ENCONTRASSE NA RUA UM ANIMAL NESSAS 
CONDIÇÕES E, ÀS VEZES, INCLUSIVE ATÉ MACHUACADO? 
REPRESENTE ABAIXO SUAS IDEIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  



ATIVIDADE 2/ ARTE 
TINTAS NATURAIS/FOLHA 70 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Providencie os materiais necessários para produzir a tinta natural de urucum. Proponha às crianças que pesquisem 
sobre a pintura indígena utilizada em cestarias, pintura corporal e grafismos em outros artefatos. Aproveite para 
organizar em uma cartolina o que descobriram com imagens e textos produzidos coletivamente e expor em um mural 
da sala. 
Apresente a atividade de experimento e leia seu contexto, relacionando-a com as informações que pesquisaram 
anteriormente. 
Proponha às crianças, com a ajuda do professor ou de um adulto responsável, a produção de tinta natural de 
urucum. 
 
Para a atividade é necessário: 
 
2 colheres de sementes de urucum  
1 copo de água 
1 colher de chá de cola branca 
1 colher de chá de óleo de cozinha  
Vasilhas e colher para misturar  
 
Como fazer: 
Misture todos os ingredientes na vasilha. 
Dica importante: a tinta que vamos obter é solúvel em água, por isso, é melhor utilizar em folhas de papel e nunca em 
superfícies expostas à água. 

VIDAL, Lux. A pintura corporal e a arte gráfica. Disponível em: https://pib. 
socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/xirkin/A_pintura_corporal_xikrin.pdf. 

Acesso em: 15 dez. 2021. 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 70 do caderno do aluno e apresente o grafismo representado na atividade, contando sua 
origem e características, e peçar que observem seu formato. Pergunte se parece com algo que conhecem e, em 
seguida, comente que representa o olho de uma ave noturna. 
Oriente as crianças a pintar o grafismo seguindo o padrão apresentado. Elas poderão usar a tinta ou lápis colorido. 
 

FOLHA 70 

ATIVIDADE 2/ ARTE 
TINTAS NATURAIS 

 

MUITOS POVOS INDÍGENAS UTILIZAM TINTAS NATURAIS PARA PINTAR O 

CORPO OU FAZER DESENHOS EM TECIDOS, CESTOS DE PALHA, PENEIRAS E 

VASOS. 

AS TINTAS MAIS UTILIZADAS PELOS INDÍGENAS BRASILEIROS SÃO FEITAS DE 

URUCUM, DE JENIPAPO E DE CARVAO. 

 

COM A AJUDA DO PROFESSOR, VAMOS APRENDER A FAZER TINTA DE 

URUCUM. 

AGORA, PINTE O DESENHO CONFORME O MODELO. 

 

 

 

 

https://www.artebaniwa.org.br/tipos1a.html 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  



AULA 85 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 85 

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 71 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 72 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/CRIANÇAS INDÍGENAS 
FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

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

1º Momento: 

Para essa atividade, proponha às crianças organizarem um lanche com seus pais ou responsáveis. Prepare um 
convite, pedindo que tragam um alimento para o lanche coletivo. 
Solicite aos familiares que tragam um objeto ou brinquedo antigo, que pertenceu a gerações anteriores à dos pais ou 
responsáveis, para apresentar para as crianças e contar como utilizavam. O objetivo dessa atividade é valorizar os 
costumes antigos e favorecer a troca de vivências com os idosos e sua bagagem cultural. 
Solicite aos alunos que investiguem junto aos familiares com quem costumam aprender em sua casa e quais são os 
ensinamentos. Eles devem trazer o resultado dessa pesquisa escrito pelos familiares, acompanhado de desenhos, 
para que consigam compartilhar com os colegas e colar na atividade. 
 
2º Momento: 
Disponibilizer a folha 71 do caderno do aluno e apresente a atividade para as crianças, contextualizando com os 
aprendizados nas comunidades indígenas e, depois, solicite que colem, no local indicado, o aprendizado que 
produziu com seus familiares. 
 

FOLHA 71 

ATIVIDADE 1 ROTINA/CRIANÇAS INDÍGENAS 

 
AS CRIANÇAS APRENDEM ENSINAMENTOS COM SEUS PROFESSORES NA ESCOLA E COM AS PESSOAS 
DA ALDEIA, SOBRETUDO, COM OS MAIS VELHOS. ELAS APRENDEM COMO PROCEDER DIARIAMENTE E A 
SE COMPORTAR E SE RELACIONAR COM TODAS AS PESSOAS DA COMUNIDADE. 
 
  

OS ENSINAMENTOS SÃO TRANSMITIDOS POR 
TODOS NA ALDEIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SELECIONEM UM ENSINAMENTO IMPORTANTE QUE VOCÊ APRENDEU COM UMA PESSOA MAIS 

VELHA DE SUA FAMÍLIA E COLEABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NOME:____________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 

  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
JOÃO TRABALHA COM O MARTELO – FOLHA 72 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, pergunte se as crianças sabem o que é martelo, deixe que comentem...pergunte para que 
serve o martelo, e então diga que a música hoje é: João trabalha com um martelo, proponha as crianças para que 
enquanto a música diz que João trabalha com 1 martelo, todos vão mexer uma mão, quando João trabalhar com 2 
martelos, mexer as duas mãos, quando falar 3 martelos mexer 2 mãos e um pé, quando for para 4 martelos irão 
mexer as 2 mãos e os dois pés. Quando disser 5 martelos, irão mexer as mãos, os pés e a cabeça, e por fim todos 
deitam no chão para relaxar. 
Proponha a todos participarem e então comece a cantar. Faça os movimentos junto com eles, será bem divertido! 
 
JOÃO TRABALHA COM 1 MARTELO, 1 MARTELO, 1 
MARTELO (FAZER O MOVIMENTO DO MARTELO 
COM UM DOS BRAÇOS) 
JOÃO TRABALHA COM 1 MARTELO  
AGORA TRABALHA COM 2 (MEXER OS DOIS 
BRAÇOS) 
 
JOÃO TRABALHA COM 2 MARTELOS, 2 
MARTELOS, 2 MARTELOS 
AGORA TRABALHA COM 3 (MEXER OS BRAÇOS E 
UMA PERNA) 
 
JOÃO TRABALHA COM 3 MARTELOS, 3 
MARTELOS 
JOÃO TRABALHA COM 3 MARTELOS 
AGORA TRABALHA COM 4 (MEXER OS BRAÇOS E 

AS PERNAS) 
 
JOÃO TRABALHA COM 4 MARTELOS, 4 
MARTELOS 
JOÃO TRABALHA COM 4 MARTELOS 
AGORA TRABALHA COM 5 (MEXER OS BRAÇOS, 
AS PERNAS E A CABEÇA) 
 
JOÃO TRABALHA COM 5 MARTELOS, 5 
MARTELOS 
JOÃO TRABALHA COM 5 MARTELOS 
 
AGORA VAI DESCANSAR (RELAXAR O CORPO) 
 
 

 
2º. Momento:  Entregue a Folha 72 do caderno do aluno peça que liguem João ao seu martelo.  
 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
JOÃO TRABALHA COM O MARTELO 

 
COM O GIZ DE CERA, LEVE JOÃO ATÉ O SEU MARTELO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança cubra o pontilhado. 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 



 

 
 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 8 

  
AULAS DE 86 a 90 

 
 
  



AULA 86 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 86 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 73 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 74 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 

    
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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/ CONHECENDO OS ANIMAIS 
FOLHA 73 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Dando continuidade às características dos animais, chegou o momento de observar como eles 
realizam sua locomoção. Leve para a sala vídeos ou imagens que mostram os animais bípedes, quadrúpedes, com 
nadadeiras, asass e que rastejam. Comente com elas que a forma de locomoção está ligada ao ambiente em que o 
animal vive. 
 
2º Momento: Separe a imagem dos animais que serão utilizados na ati  vidade escrita do nome: sapo, caramujo, gato 
peixe e tucano. Esses nomes foram escolhidos por serem palavras dissílabas, trissílabas e polissilabas, composto 
por sílabas canônicas, que possibilitam às crianças perce  berem os sons das vogais. Ao apresentar as imagens, peça 
às crianças que pronunciem o nome dos animais, separem as palabras em sílabas e procurem identificar a vogal 
presente em cada sílaba e, a partir daí, tentem realizar complementação das palavras no material. 
Logo após, pode ser solicitado um desenho de observação, utilizando as imagens trazidas para o registro. 
Disponibilize a folha  
 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
CONHECENDO OS ANIMAIS 

 
COMO OS ANIMAIS CAMINHAM 
 
DURANTE AS INVESTIGAÇÕES S  OBRE ANIMAIS, AS CRIANÇAS PERCEBERAM QU ELE  S USAM DIFERENTES 
MANEIRAS DE SE LOCOMOVER. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

SALTA 
 

ANDA VOA 

 
 
 
 
 
 
 

 

NADA RASTEJA 
 

 
EM CADA QUADRO ABAIXO, HÁ O NOME DE UM ANIMAL QUE SALTA, RASTEJA, ANDA, NADA OU VOA. 
DESCUBRA QUAL É COMPLETANDO OS NOMES COM AS VOGAIS, E APÓS, DESENHE-O. 
 

SALTA ANDA VOA NADA RASTEJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

SAPO__ ELEFANTE TUCANO PEIXE CARAMUJO 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
CINDERELA – FOLHA 74 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, retome com as crianças toda a história de Cinderela, 
questione com elas se sabem como a história termina. Deixem falarem à vontade. 
Depois de conhecer o conhecimento prévio das crianças, finalize a história. 
 

ASSIM, DESLUMBRANTE, CINDERELA DESCEU AS ESCADAS DO CASTELO E DANÇOU COM O 
PRÍNCIPE DURANTE TODA A NOITE. NÃO HAVIA CASAL MAIS HARMONIOSO. 

DE REPENTE, CINDERELA OLHOU PARA O RELÓGIO E TEVE DE DEIXAR PARA TRÁS O SEU 
SONHO. SAIU CORRENDO, PERDENDO UM SAPATINHO DE CRISTAL. 

O PRÍNCIPE FICOU TRISTE E, DESEJANDO O REENCONTRO, DECRETOU QUE OS SOLDADOS 
VASCULHASSEM TODAS AS CASAS DO VILAREJO EM BUSCA DA DONA DO LINDO SAPATO. 

DIAS SE PASSARAM, ATÉ QUE O PRÍNCIPE LUÍS ENCONTROU UMA BONITA CASA RODEADA 
DE FLORES E PASSARINHOS. AO ENTRAR, AS DUAS IRMÃS BRIGARAM PELO SAPATINHO, QUE 
NÃO CABIA EM SEUS PÉS. E CINDERELA, PRESA EM SEU QUARTO, APENAS CHORAVA... 

O PRÍNCIPE, SUSPEITANDO QUE A SUA ALEGRIA ESTIVESSE PRÓXIMA, PERGUNTOU SE NÃO 
HAVIA OUTRA MOÇA NA CASA. COMO A RESPOSTA FOI NEGATIVA, ELE SAIU, MAS ESCUTOU UM 
TRISTE SUSPIRO VINDO DO PORÃO. IMEDIATAMENTE, EXIGIU QUE AQUELA SENHORITA 
TAMBÉM EXPERIMENTASSE O SAPATINHO. 

QUANDO CINDERELA CALÇOU O SAPATO DE CRISTAL, O PRÍNCIPE LUÍS RECONHECEU A 
JOVEM COM QUEM HAVIA DANÇADO NAQUELE INESQUECÍVEL BAILE. ENTÃO, ELES SE 
CASARAM E FORAM FELIZES PARA SEMPRE. 
 
2º Momento: Na proposta da Folha 74 do caderno do aluno, sugira aos alunos para descreverem o 
cenário dessa parte da história, através de desenho. Disponibilize materiais diversos para colorir e deixe 
que soltem a criatividade. 
 
 

FOLHA 74 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CINDERELA 

 
UTILIZANDO O FINAL DA HISTÓRIA DA CINDERELA, REPRESENTE ABAIXO O CENÁRIO DESSA 
PARTE DA HISTÓRIA, COM UM LINDO DESENHO. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



AULA 87 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 87 

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

 
 
 
 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/ CONHECENDO OS ANIMAIS 
FOLHA 75 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Antes de iniciar a atividade, combine com as crianças que você irá se comunicar com elas sem fazer nada, apenas 
por meio de gestos e expressão corporal. 
Paça que prestem bastante atenção pois terão que traduzir as ações apresentadas. Por exemplo: chorar, pular, 
chutar etc. 
Em seguida, solicite às crianças que observem as da folha e que relacionem o animal que os personagens estão 
representando com as mímicas correspondentes.  
A cada momento, solicite a uma criança que vá à frente e realize uma mímica para os colegas adivinharem qual é o 
animal que está sendo representado por meio dos gestos.  
Antes de realizarem o desenho, deixe que, oralmente, exponham o que irão representar. A linguagem oral organiza o 
pensamento da criança, possibilitando que a linguagem do desenho comunique de forma mais eficiente. 
Após essa etapa, cada criança desenhará do melhor jeito que conseguir o animal que representou e mostrará aos 
colegas as suas produções. 
Caso seja necessário, faça as atividades em mais de um momento. 
Disponibilize a folha 75 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento da atividade. 
 

FOLHA 75 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
CONHECENDO OS ANIMAIS 

 
VOCÊ BRINCOU DE MÍMICA COM OS SEUS COLEGAS. 
AGORA, DESENHE ABAIXO O ANIMAL QUE VOCÊ IMITOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
MENINOS DE TODAS AS CORES – FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, apresente para as crianças a história ―Os meninos de 
todas as cores‖, da autora Luísa Ducla Soares. Conte a história com 
diferentes estratégias, pode ser fantoches com palitos, desenhos de 
meninos com sulfite colorida, mostrando as gravuras ou de acordo com sua 
criatividade. Por ser uma história curta, pode ser contada em um único dia.  
Converse com as crianças sobre a história. Levante algumas questões 
para que as crianças possam pensar e verbalizar suas opiniões. (Qual sua 
cor preferida? Qual a cor dos seus cabelos, dos seus olhos?). Pode 
disponibilizar um espelho para que eles se olharem e falem o que estão vendo. Após a explanação, 
destaque para o grupo que o importante é ser diferente, indagando: Já pensaram se todos nós fôssemos 
iguais?  
Comentem com eles: Se todas as cores fossem amarelas, o que fazer com elas? Se todas as cores 
fossem vermelhas ao que se assemelha? Cor branca não seria cor, cor branca não existiria, cor preta não 
seria cor, cor branca não existiria. 
Se preferir pode também apresentar o vídeo com adaptações disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=whrqcs6R8Pw 
 

 
MENINOS DE TODAS AS CORES        Luísa Ducla Soares 

 
ERA UMA VEZ UM MENINO BRANCO CHAMADO MIGUEL, QUE VIVIA NUMA TERRA DE MENINOS 
BRANCOS E DIZIA: 
COMO É BOM SER BRANCO. 
PORQUE É BRANCO O AÇÚCAR, TÃO DOCE! 
PORQUE É BRANCO O LEITE, TÃO 
SABOROSO! 
PORQUE É BRANCA A NEVE, TÃO LINDA! 
MAS CERTO DIA O MENINO PARTIU NUMA 
GRANDE VIAGEM E CHEGOU A UMA TERRA 
ONDE TODOS OS MENINOS ERAM 
AMARELOS. ARRANJOU UMA AMIGA 
CHAMADA FLOR DE LÓTUS, QUE, COMO 
TODOS OS MENINOS AMARELOS, DIZIA: 
COMO É BOM SER AMARELO. 
PORQUE É AMARELO O SOL, É AMARELO O 
GIRASSOL, MAIS A AREIA DA PRAIA. DEPOIS 
DE BRINCAREM SE DESPEDIRAM. 
O MENINO BRANCO METEU-SE NUM BARCO 
PARA CONTINUAR A SUA VIAGEM E PAROU 
NUMA TERRA ONDE TODOS OS MENINOS 
SÃO PRETOS. FEZ-SE AMIGO DE UM 
PEQUENO CAÇADOR CHAMADO LUMUMBA 
QUE, COMO OS OUTROS MENINOS PRETOS, 
DIZIA: 
COMO É BOM SER PRETO, COMO A NOITE! 
PRETO COMO AS AZEITONAS 
PRETO COMO AS ESTRADAS QUE NOS 
LEVAM PARA TODA A PARTE. 
O MENINO BRANCO SE DESPEDIU E VOLTOU 
AO SEU BARCO, NAVEGOU, NAVEGOU...E SÓ 
PAROU NUMA TERRA ONDE TODOS OS 

MENINOS SÃO VERMELHOS. 
ESCOLHEU PARA BRINCAR AOS ÍNDIOS UM 
MENINO CHAMADO PENA DE ÁGUIA. E O 
MENINO VERMELHO DIZIA: 
É BOM SER VERMELHO 
DA COR DAS FOGUEIRAS 
DA COR DAS CEREJAS 
E DA COR DO SANGUE BEM ENCARNADO. 
O MENINO BRANCO FOI CORRENDO MUNDO 
AFORA ATÉ UMA TERRA ONDE TODOS OS 
MENINOS SÃO CASTANHOS. AÍ FAZIA 
CORRIDAS DE CAMELO COM UM MENINO 
CHAMADO ALI-BABÁ, QUE DIZIA: 
É BOM SER CASTANHO 
COMO A TERRA DO CHÃO 
OS TRONCOS DAS ÁRVORES 
TÃO BOM SER CASTANHO COMO UM 
CHOCOLATE. 
QUANDO O MENINO VOLTOU À SUA TERRA 
DE MENINOS BRANCOS, DIZIA: 
É BOM SER BRANCO COMO O AÇÚCAR 
AMARELO COMO O SOL 
PRETO COMO AS ESTRADAS 
VERMELHO COMO AS FOGUEIRAS 
CASTANHO DA COR DO CHOCOLATE. 
ENQUANTO, NA ESCOLA, OS MENINOS 
BRANCOS PINTAVAM EM FOLHAS BRANCAS 
DESENHOS DE MENINOS BRANCOS, ELE 
FAZIA GRANDES RODAS COM MENINOS 
SORRIDENTES DE TODAS AS CORES. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=whrqcs6R8Pw


2º. Momento:  
Após a leitura e exploração do texto, disponibilize a Folha 76 do caderno do aluno e peça que desenhem 
e pintem os meninos de todas as cores. 

 

FOLHA 76 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
MENINOS DE TODAS AS CORES 

 
PINTE OS MENINOS COLORIDOS E LIGUE -OS AOS SEUS OBJETOS PREFERIDOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
  

MENINO AMARELO 

MENINO VERMELHO 

MENINO BRANCO 

MENINO PRETO 

 
FOGUEIRA 

AZEITONA 

LEITE 

GIRASSOL 



AULA 88 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 88 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- - Atividade 1 – Folha 77 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 78 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA/ CONHECENDO OS ANIMAIS 
FOLHA 77 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Adivinhas são textos curtos que servem para divertir e provocar curiosidades. São encontradas geralmente em forma 
de perguntas.  
O objetivo das adivinhas é levar a criança a pensar e observar com atenção o que foi solcitado, para saber encontrar 
a resposta correta. Ela terá que recorrer às suas vivências e aos seus conhecimentos sobre os animais para 
respondê-las. 
Leia para elas algumas adivinhas previamente pesquisadadas e questione-as sobre qual animal irão representar.  
Após representarem, peça que escrevam os nomes dos animais a seu modo.  
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 77 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento da atividade. 
 
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
CONHECENDO OS ANIMAIS 

 
QUEM SOU? QUEM SOU? 
 
COMPLETE APENAS DO DESENHO DO ANIMAL QUE RESPONDE À ADIVINHA E ESCREVA O NOME DELE. 
 
SE ME ASSUSTO ENFIO A CABEÇA NA TERRA. 
TENHO ASAS SEM VOAR, MAS SE CORRO NÃO ME CONSEGUES ALCANÇAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
QUEM SOU: AVESTRUZ________________________________________________________________________ 
 
 
TENHO ORELHAS COMPRIDAS, RABO CURTO, CORRO E ANDO SALTANDO. QUEM SOU? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
QUEM SOU:  COELHO__________________________________________________________________________ 

 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA/ 
FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÔES E TRANSFORMAÇÔES 
 

1º Momento: 

Na roda de conversa, pergunte as crianças que números de telefones elas consideram importantes. Acolha s 

contribuições trazidas por cada um, escrevendo na lousa o que for pertinente para o momento. Na folha, as crianças 

terão que responder a dois desafios: no primeiro elas deverão escrever o número de telefones úteis e importantes 

para casosde emergência e, no segundo, terão de identificar nos dois carros, de cor e modelos idênticos, uma 

maneira para diferenciá-los.  

 

2º Momento:  

Disponibilize a folha 78 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento das atividades. 

 

FOLHA 78 

ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA 
 

 
ALGUNS NÚMEROS DE TELEFONE SÃO MUITO IMPORTANTES, SENDO ASSIM É FUNDAMENTAL QUE  

TODAS AS PESSOAS TENHAM CONHECIMENTO. VOCÊ SABE OS NÚMEROS DE TELEFONE DOS SERVIÇOS 

DE EMERGÊNCIA? SE SIM, ESCREVA-OS NOS QUADROS ABAIXO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

 

 

 



AULA 89 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 89 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 79 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 80 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 81 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 

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA/CONHECENDO OS ANIMAIS 
FOLHA 79 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
ESPAÇOS, TEMPO , QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Essa atividade é um desafio que tem como objetivo levar a criança a observar, pensar e levantar 
hipóteses para construir um novo aprendizado. 
Avalie com elas as patas dos animais e a quantidade que aparece de cada uma. Permita que  levantem várias 
suposições antes de iniciar a atividade. Mostre para as crianças através da internet ou figuras, patas de vários 
animais para que elas observem. 
As crianças devem perceber que existem animais de 4 patas e de 2 patas mostrada no desenho. 
Questione quantos animais estão representados na imagem. Permita que falem, expondo suas ideias. 
Solicite às crianças que marquem o número que representa a quantidade e, em seguida, que desenhem os animais 
que elas acreditam que estão atrás da porteira. 
Fale com elas sobre outros animais que se pareçam com esses que elas identificaram. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 79 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento da atividade 
 
 

FOLHA 79 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
CONHECENDO OS ANIMAIS 

 
OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E DESCUBRA QUANTOS ANIMAIS ESTÃO ATRÁS DA CERCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
A resposta correta é: Porco, galinha, cavalo e gato. 
 
MARQUE A QUANTIDADE DE ANIMAIS QUE VOCÊ CONSEGUIU LOCALIZAR. 
 
 
 
 
 
 
DESENHE COMO VOCÊ ACHA QUE SÃO OS ANIMAIS QUE ESTÃO ESCONDIDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

 



ATIVIDADE 3 NATUREZA E CULTURA - CONHECENDO OS ANIMAIS  
FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

1º Momento: 
Na roda de conversa, questione as crianças se elas já viram uma abelha e se conhecem 
alguém que já foi picado por uma. Enfatize que as abelhas são boas e só atacam quando 
pensam estar em perigo.  
Explique para as crianças que as abelhas auxiliam no florescimento de novas flores, levando 
pólen de uma planta para a outra, ajudando mais plantinhas a nascerem, que elas nos 
fornecem o mel como alimento. No entanto, estão sendo ameaçadas de extinção e isso é 
um agravante para o equilíbrio da Terra. 
Apresente o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=fvYdOm3pnfw para enriquecer o 

estudo sobre as abelhas. 
 
2º Momento: 
Após a exploração do tema, disponibilize para as crianças a folha 80 do caderno do aluno e acompanhe o 
desenvolvimento da atividade. Se for preciso, faça a mediação. 
 
 

FOLHA 80 

ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA – CONHECENDO OS ANIMAIS 
MODO DE VIVER NA CIDADE/ DO CADERNO DO ALUNO 

 
VOCÊ APRENDEU SOBRE AS ABELHAS E A IMPORTÂNCIA DELA NA NATUREZA. 
AGORA, LEIA A PALAVRA ABAIXO E FAÇA O QUE SE PEDE. 
 
PINTE AS VOGAIS A DESSE NOME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCREVA A QUANTIDADE DE VOGAIS PINTADAS POR VOCÊ. 
 
 
 
CUBRA O TRAÇADO DA PALAVRA ABELHA. 
 

Abelha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fvYdOm3pnfw


ATIVIDADE 3 ARTE – CONHECENDO OS ANIMAIS 
FOLHA 81 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

1º Momento: 

Na roda de conversa, apresente para as crianças a imagem da obra de arte Galo, de Aldemir Martins. Instigue as 

crianças a observarem bem todos os detalhes. Questione-as sobre o corpo do galo e quais cores foram usadas para 

pintá-lo. 

Se for possível, leve para as crianças sólidos geométricos para que elas manuseiem. Mostre as superfícies deles, 

para que reconheçam a representação da figura geométrica.  

Em seguida, questione sobre qual animal cada uma mais gosta e deixe que elas falem livremente. Fale que esse 

será o material que elas representaram na atividade. Os animais podem ser desenhados com caneta preta. Sendo 

assim, a crianças devem escolher quais figuras geométricas utilizarão para realizar a colagem. 

 

2º Momento: 

Disponibilize a folha 81 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento das atividades. 

 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 3/ARTE  
CONHECENDO OS ANIMAIS 

 

VOCÊ OBSERVOU UMA OBRA DE ARTE DO ARTISTA ALDEMIR MARTINS. AGORA, DESENHE O ANIMAL QUE 

VOCÊ MAIS GOSTA NO ESPAÇO ABAIXO E USE FIGURAS GEOMÉTRICAS PARA DAR COR A ELE. 

 

 

 

 

 

 

https://www.escritoriodearte.com/artista/aldemir-martins/galo-5164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



AULA 90 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 90 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Folha 82 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 83 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA – CONHECENDO OS ANIMAIS 
FOLHA 82 DO CADERNO DO ALUNO - 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversam deixe as fichas do nome das crianças à vista e de fácil alcance, para que elas possam 
consultar quando for necessário. Se a criança ainda não souber o próprio nome, ela precisará do modelo para 
escrever. Permita que representem da maneira que derem conta. As crianças aprendem tentando.  
Associar a letra do nome a outras palavras que iniciam ou terminam do mesmo jeito ajuda na construção da 
consciência fonológica.  Brinque com as crianças de colecionar nomes de animais que começam com a mesma letra 
dos nomes dos colegas da sala. 
A atividade de encontrar um animal que começa com a letra inicial ou final do nome e deve ser feita inicialmente de 
forma oral. 
Caso não encontre um animal com a letra inicial de alguma criança, use a letra final, ou ainda, alguma letra do nome. 
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 82 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento da atividade. 
 

FOLHA 82 

ATIVIDADE 1 ROTINA  
 CONHECENDO OS ANIMAIS 

 
 
VOCÊ ESTUDOU OS ANIMAIS E BRINCOU DE FALAR NOMES DE ANIMAIS QUE INICIAM OU TERMINAM COM 
A LETRA DO SEU NOME. 
AGORA É SUA VEZ! 
 
 
 
ESCREVA O SEU NOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESENHE UM ANIMAL QUE TEM NO NOME A LETRA INICIAL OU A LETRA FINAL DO SEU NOME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



ATIVIDADE 2 /MÚSICA - CONHECENDO OS ANIMAIS 
FOLHA 84 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a música ―A cobra não tem pé‖ disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=8C170r-nl18  
 
COBRA NÃO TEM PÉ, A COBRA NÃO TEM MÃO 
COMO É QUE A COBRA SOBE NO PEZINHO DE LIMÃO?  
A COBRA VAI SUBINDO, VAI, VAI, VAI 
VAI SE ENROLANDO, VAI, VAI, VAI 
A COBRA NÃO TEM PÉ, A COBRA NÃO TEM MÃO 
COMO É QUE A COBRA DESCE DO PEZINHO DE LIMÃO? 
A COBRA VAI DESCENDO, VAI, VAI, VAI 
VAI DESENROLANDO, VAI, VAI, VAI 

Domínio Público 
Cante de diversas formas: 
Com a voz bem grossa. 
Com a voz bem fina. 
Ora com voz grossa, ora com voz fina. 
De olhos fechados. 
Com a língua pra fora. 
Peça-as que cantem e inventem outras formas de cantar. 
Permita que elas se expressem movimentando o corpo, façam gestos, dancem e cantem. 
Se for possível convide outras turmas da escola e promova uma roda coletiva uma vez por semana. Nessa roda, 
todos se cumprimentam, apresentam-se e cantam músicas diversas com os outros colegas da escola. 
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 84 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Acompanhe o desenvolvimento 
da atividade e faça a mediação quando necessário. 
 

FOLHA 84 

ATIVIDADE 2 /MÚSICA 
CONHECENDO OS ANIMAIS 

 
VOCÊ CANTOU A MÚSICA A COBRA NÃO TEM PÉ DE DIVERSAS FORMAS.  
AGORA, REPRESENTE ABAIXO, A COBRA CITADA NA MÚSICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8C170r-nl18


 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 9 

  
AULAS DE 91 a 95 

 
 
  



AULA 91 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 91 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- 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 Linguagem  
Folha 85 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 

    
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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA – COMO CRESCER SAUDÁVEL 
FOLHA 84 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 sobre hábitos saudáveis e o que elas sabem sobre esse assunto.  
Converse com o grupo sobre o que fazem para manter seus corpos com saúde. Deixe que se expressem livremente.  
Fale de hábitos de higiene importantes como o de se escovar os dentes ao acordar e usar fio dental, lavar as mãos 
com água e sabão todas as vezes que se utiliza o banheiro, antes das refeições e após chegar da rua, entre outros 
costumes. 
 
2º Momento:  
Pesquise junto com a turma, hábitos de higiente que devemos ter para manter a saúde e coloque no mural da sala, 
com a ilustraçao das crianças. Após estudarem sobre os hábitos de higiene, disponibilize a folha 84 do caderno do 
aluno e apresente a proposta da atividade.  
 
 

FOLHA 84 

ATIVIDADE 1 ROTINA – 
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
APRENDEMOS QUE PARA CRESCER COM SAÚDE, PRECISAMOS TER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS. 
 
MARQUE COM  UM X A CENA QUE REPRESENTA O QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER. 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

  

 
 



ATIVIDADE 2 LINGUAGEM – COMO CRESCER SAUDÁVEL 
 FOLHA 85 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale novamente com a turma sobre a importância de uma boa 
alimentação para nossa vida, pois os alimentos são fundamentais para se ter uma boa 
saúde. Quem se alimenta bem eivta donças, tem disposição para estudar, brincar, passear, 
etc. Pergunte às crianças sobre os seus alimentos preferidos. Convide-as para preparar 
juntas uma receita de suco. 
A atividade com receitas na sala de aula, além de muito estimulante, possibilita momentos 
de aprendizagem. Apresente a folha 85 do caderno do aluno e questione se elas 
conseguem identificar o gênero textual apresentado (receita). Verifique se elas conhecem 
esse tipo de texto e se sabem para que servem. Explique para elas que todas as receitas 
devem ter um título e duas partes; uma que dizos igredientes que serão necessários e a 
outra explicando o modo de prepar  o da receita. 
 
2º Momento: 
Leia o nome do suco e incentive as crianças a descobrir quais sao os ingredientes da receita. Logo após leia a 
receita toda. Quando for preparar a receita, explore os ingredientes e as medidas usadas e permita que as crianças 
ajudem a eraborá-la, conferindo os ingredientes e seguindo, passo a passo, o modo de preparo. Após finalizar 
estimule as crianças a experimentar o suco que prepararam.   
 
 

FOLHA 85 

ATIVIDADE 2 LINGUAGEM  
 COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
RECEITA DE SUCO VERDE DELICIOSO 
 
INGREDIENTES: 
 

1 MAÇÃ 

2 RODELAS DE ABACAXI 

1 FOLHA DE COUVE  

8 UVAS VERDES 

600 ML DE ÁGUA GELADA 
 
MODO DE PREPARO 

LAVE TODOS OS INGREDIENTES, COLOQUE-OS NO LIQUIDIFICADOR E BATA POR UM MINUTO. 

DESLIGUE O LIQUIDIFICADOR, COE O SUCO E COLOQUE O SUCO VERDE EM UMA JARRA E SIRVA. 
 
CIRCULE APENAS OS INGREDIENTES QUE VOCÊ VAI PRECISAR PARA FAZER O SUCO VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



AULA 92 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 92 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 86 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 87 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 

 
 
 
 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA – COMO CRESCER SAUDÁVEL 
FOLHA 86 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome com as crianças o tema sobre hábitos de higiene e fale da importância da escovação 
dos dentes. Peça que elas observerm seus dentes em frente ao espelho e instigue-as a fazer descobertas 
perguntando: Quantos dentes você tem na parte de cima? Quantos dentes você tem na parte de baixo? Para que 
servem os dentes? Todos os seus dentes são iguais? Explique para elas que nem todos os dentes têm a mesma 
forma, pois os dentes da frente têm a função de ―cortar‖ e ―rasgar‖ os alimentos, enquanto o de trás tem a têm a 
função de mastigá-los. Explique a elas que é preciso comer com calma, mastigando bem a comida porque é durante 
o momento da mastigação que os alimentos são saboreados e ―triturados‖ até ficarem ao ponto de serem engolidos. 
 
2º Momento: 
Dispopnibilize a folha 85 do caderno do aluno e peça que elas observem as imagens que representam como cuidar 
da sáude bucal através da escovação e passar o fio dental. Fale que o fio dental é responsável por limpar as sujeiras 
que ficam entre os dentes. 
 

FOLHA 86 

ATIVIDADE 1 ROTINA  
 COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO. ELAS MOSTRAM COMO CUIDAR DA SAÚDE DE SUA BOCA POR MEIO DA 
ESCOVAÇÃO. EM SEGUIDA, EXPERIMENTE CADA UM DOS MOVIMENTOS INIDCADOS COM SUA ESCOVA DE 
DENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTRO ITEM USADO PARA A LIMPEZA DOS DENTES É O FIO DENTAL OBSERVE A IMAGEM A SEGUIR, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCÊ JÁ USOU FIO DENTAL? 
PARA QUE ELE É USADO? 
VOCÊ COSTUMA PASSAR FIO DENTAL ANTES OU DEPOIS DE ESCOVAR OS DENTES? 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/COMO CRESCER SAUDÁVEL 
 FOLHA 87 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, mostre para as crianças as imagens contidas na folha 86 o caderno do aluno e peça que 
nomeiem os alimentos que nela consta. Questione se todos aqueles alimentos são alimentos saudáveis que devem 
fazer parte do nosso cardápio no dia-a-dia. O objetivo dessa atividade é que as crianças percebam que devemos 
comer todos os alimentos, alguns em maior, outros em menor quantidade. 
 
2º Momento: 
Coloque as vogais no quadro e peça que escolham (apontando com o dedo ou nomeando) uma delas para completa 
cada lacuna. Por exemplo: Se para completar a primeira vogal da palavra verdura as crianças escolherem a letra ―u‖, 
fale para elas: Se colocarmos a letra ―u‖ aqui, ficará ―vurdura‖, e não ―verdura‖ e assim sucessivamente. 
 
 

FOLHA 87 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
COMPLETE OS NOMES DE AGUNS ALIMENTOS QUE DEVEMOS COMER PARA TER SAÚDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 93 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 93 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- - Atividade 1 – Folha 88 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 89 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA – COMO CRESCER SAUDÁVEL 
FOLHA 88 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento 
Na roda de conversa, continue falando sobre higiene bucal, contando às crianças que para termos bons dentes é 
muito importante escová-los após as refeições e irmos ao dentista regularmente. 
Logo após, disponibilize a folha 88 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade 
 
 

FOLHA 88 

ATIVIDADE 1 ROTINA  
 COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
CIRCULE COM LÁPIS VERMELHO A PRIMEIRA LETRA DA PALAVRA ABAIXO. 
 
 

 
PINTE DE AZUL A ÚLTIMA LETRA DA PALAVRA ACIMA. 
 
RECORTE DE JORNAIS OU REVISTAS, AS ÇETRAS QUE FORMAM A PALAVRA E COLE-AS ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA 
FOLHA 89 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÔES E TRANSFORMAÇÔES 
 

1º Momento:  

Na roda de conversa fale com as crianças que os númers estão presentes no nosso da-a-dia. Nessa atividade vamos 

aproveitar situações do cotidiano para as crianças tirarem suas conclusões e ressignificarem conceitos por elas 

estabelecidos.  

Na socialização priorize a troca de ideias da turma, dando oportunidade para que todos falem. 

Ao final, disponibilize a folha 89 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento da atividade. Observe a fala 

e as notações por elas expressados, de maneira que você possa auxiliar em futuras intervenções, caso seja 

necessário. 

 

FOLHA 89 

ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA 

 

 

OS NÚMEROS ESTÃO EM TODOS OS LUGARE. ELES SERVEM PARA INDICAR QUANTIDADES. O QUE MUITO 

NOS AJUDA A ORGANIZAR A NOSSA VIDA. PENSANDO NISSO RESPONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

QUANTOS ANOS VOCÊ TEM? 
Resposta pessoal 

NO PRÓXIMO ANIVERSÁRIO, 
QUANTAS VELINHAS TERÁ NO SEU 

BOLO? 
Resposta pessoal 

 

QUANTOS COLEGUINHAS VOCÊ 
IRÁ CONVIDAR? 
Resposta pessoal 

 

QUANTOS ANOS VOCÊ ACHA QUE 
SUA PROFESSORA TEM? 

Resposta pessoal 
 



AULA 94 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 94 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 90 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 91 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 92 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 

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA – COMO CRESCER SAUDÁVEL 
FOLHA 90 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Convide uma nutricionista para conversar com as crianças sobre como ter uma alimentaçao saudável. Elabore, com 
a ajuda dela, um cardápio semanal de almoços saudáveis para as crianças levarem para casa como sugestão e 
outros lanches nutritivos para levarem para a escola.  
Caso as crianças tenham alguma duvida sobre o assunto, peça ajuda ao nutricionista para esclarecer o assunto. 
 
2º Momento:  
Após a exploração do tema com a presença da nutricionista, solicite às crianças que pesquisem figuras de alimentos 
para realizarem a atividade. Em seguida, peça que elas montem com essas figuras pratos saudáveis. Analise om o 
grupo, antes de começar a atividade, os alimentos apresentados, identificando os que são mais apropriados para 
uma alimentação diária.  
Explore o nome dos alimentos e, depois, peça quye colem apenas aqueles considerados saudáveis nos pratos. 
Logo após, solicite às crianças que relatem quais são os alimentos que elas consomem diariamente. Peça também 
que deem sugestões de outros alimentos que poderiam estar nos pratos deles. 
 

FOLHA 90 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
COLE AS FIGURAS QUE VOCÊ PESQUISOU E MONTE PRATOS SAUDÁVEIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA  
COMO CRESCER SAUDAVEL/FOLHA 91 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
O EU, O OUTRO E O NÓS. 
 
1º Momento:  
Convide as crianças para brincarem de pique-pega e explique a brincadeira para elas. 
Vale lembrar, que atualmente são poucas as crianças que tem espaço na sua rotina para brincar. Muitas não 
conhecem brincadeiras folclóricas. Incentive essa prática na escola e brinque com as crianças. 
 
Jeito de brincar: 

Leve as crianças para o pátio da escola e antes de começar o jogo, um participante deve ser designado 
como o ―pegador‖ (―perseguidor‖). O ―pegador‖ fecha os olhos e conta até dez enquanto os outros 
jogadores se dispersam. A brincadeira começa quando o ―pegador‖ corre atrás dos outros, que tentam 
evitar serem apanhados. O primeiro a ser tocado torna-se o ―pegador‖ e o jogo continua. O pique-pega 
também pode ser realizado como um jogo de eliminação, no qual cada participante que é apanhado sai da 
brincadeira e o ―pegador‖ continua nesse papel durante todo o jogo. O último jogador, que não foi 
apanhado, é o vencedor e substitui o ―pegador‖ no próximo jogo. 
 
2º Momento: 
Ao retornarem para a sala, disponibilize a folha 90 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Peça 
que analisem a imagem  exlorando conceitos de perto, longe, embaixo. 
 
 
 

FOLHA 91 

ATIVIDADE 3/ NATUREZA E CULTURA  
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
APÓS BRINCAR COM SEUS COLEGAS DE PIQUE-PEGA, OBSERVE A IMAGEM ABAIXO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O PIQUE ESTÁ LOCALIZADO NA ÁRVORE MENOR. CIRCULE DE AZUL A CRIANÇA QUE ESTÁ MAIS PERTO 
DO PIQUE. 
 
CIRCULE DE VERMELHO A CRIANÇA QUE ESTÁ EMBAIXO DO ESCORREGADOR. 
 
CIRCULE DE AMARELO A CRIANÇA QUE ESTÁ MAIS LONGE O PIQUE. 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



ATIVIDADE 2/ ARTE 
COMO CRESCER SAUDÁVEL/FOLHA 92 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Professor solicite previamente às crianças que cada uma leve uma traga uma fruta de casa e promova a brincadeira 
de faz de conta de feira. A turma pode simular vendedores, compradores, utilizar dinheirinho de binquedo, etc. Para 
finalizar, faça uma salada de frutas com as crianças. 
 
2º Momento:  
Após o primeiro momento, reúna as crianças novamente na roda de conversa e continue falando com elas sobre 
como crescer com saúde. Apresente a obra de Tarsila do Amaral. Se houver possibilidade, faça a impressão ou 
projeção em tamanho maior, para que as crianças explorem a imagem. Questione-as se conhecem todas as frutas 
que aparecem representadas na obra. 
Em seguida, disponibilize a folha 92 do caderno do aluno e apresente a proposta da ativiade. Acompanhe o 
desenvolvimento da atividade e faça a mediação quando preciso. 
 
 

FOLHA 92 

ATIVIDADE 2/ ARTE 
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
OBSERVE A IMAGEM DA OBRA DE TARSILA DO AMARAL ABAIXO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPLETE OS QUADROS DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE FRUTAS QUE APARECEM NA OBRA DE 
TARSILA DO AMARAL. 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 95 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 95 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Folha 93 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA – COMO CRESCER SAUDÁVEL 
FOLHA 93 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, explique para as crianças que antes de preparar qualquer alimento e de se alimentar é muito 
importante que as mãos estejam sempre limpas. Fale que também precisamos de lavar as mãos após ir ao banheiro, 
assoar o nariz,  cobrir a boca para tossir e espirrar , mexer com dinheiro, brincar na areia ou com outros objtos 
quando chega da rua. Como as mãos têm contato com diferentes coisas, vírus e bactérias que fazem mal a saúde, 
as mãos podem ser contaminadas, por isso devemos sempre lavar as mãos. Quando as mãos são colocadas nos 
olhos, na boca ou no nariz, os vírus e as bactérias entram no corpo e podem deixar a pessoa doente. 
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 93 do caderno do aluno e mostre como as mãos devem ser lavadas e peça à turma que faça 
cada passo a passo para deixar as mãos bem limpas. Leve então um pequeno grupo de crianças por vez para lavar 
as mãos junto com você no banheiro. 
 

FOLHA 93 

ATIVIDADE 1 ROTINA  
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



ATIVIDADE 2 /MÚSICA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL  

 
Campo de Experiências:  
CORPO,GESTOS E MOVIMENTOS 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças uma proposta do programa Quintal da Cultura, chamada: ―Sacudir 
o esqueleto‖, para trabalhar com as diferentes partes do corpo. Permita que cada uma se expresse do seu jeito ou 
como conseguirem. Aproveite para criar novas possibilidades de movimento e reconhecer outras partes do corpo. 
Disponível em: https://youtu.be/zhvWvo9BfV0  
Na atividade, o personagem Quelônio propõe, através de versos de música ritmados, diferentes movimentos do 
corpo. 
Variação: Crie e combine novos movimentos, podem brincar sentados e ou mesmo deitados, o que importa é que 
todos possam brincar.  
 
SACUDIR O ESQUELETO 
 
PONHA AS MÃOS NOS QUADRIS DE UMA REBOLADINHA  
SEGURE O SEU JOELHO ANDE COMO UMA GALINHA  
PEGUE NO SEU CALCANHAR QUERO VER COMO CAMINHA  
TOQUE OS OMBROS E O NARIZ QUATRO VEZES RITIMADO  
PUXE AS SUAS ORELHAS COM CUIDADO PARA OS LADOS  
E IMITE UMA MACADO DAQUELES BEM ASSANHADOS  
ELEVE SUAS MÃOS PRO ALTO PONHA OS DEDOS PRA VOAR 
 FIQUE NA PONTA DOS PÉS TEM QUE SE EQUILIBRAR  
VOE COMO UM PASSARINHO QUE ACABOU DE ACORDAR  
AGORA PULE PRA FRENTE E TAMBÉM PULE PRA TRÁS  
DE UM TCHAU PROS SEUS AMIGOS HUMANOS E ANIMAIS  
ESTAMOS NOS DESPEDINDO SEMANA QUE VEM TEM MAIS. 
 
 
 
 
  

https://youtu.be/zhvWvo9BfV0?fbclid=IwAR1eD0QcD787WJiYEtuZSHbuk7jS2PWid3KbOmSZEr_0AkjJ9dorbnZ1QWo


 
 
 
 

Planejamento Semanal  

 
SEMANA 10 

    
AULAS DE 96 a 100 

 
 
  



AULA 96 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 96 

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 94 o caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 95 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 

    
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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA – COMO CRESCER SAUDÁVEL 
FOLHA 94 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 para as crianças que o pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. Explique para as 
crianças sobre a importância cultural desse alimento em nossas mesas. Em seguida, escreva a palavra PÃO no 
quadro, solicitando a ajuda das crianças para escrevê-la. 
Cante para a turma a canção O pão, acessando o link https://www.youtube.com/watch?v=utWPg_RHnno e peça às 
crianças que batam palma toda vez que a palavra pão for pronunciada. 
 
2º Momento: 
Fale com as crianças sobre a profissão do padeiro, questionando-as: Vocês já foram a padaria comprar pão? Já 
viram um padeiro trabalhando? Em que momento do dia vocês acham que o padeiro começa a trabalhar para que 
pão esteja pronto? Explique para elas que o padeiro acorda muito cedo para que todos tenham pão no café da 
manhã.  
Após a exploraçao do tema, disponibilize a folha 94 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
Circule entre as crianças no momento da execução da atividade e faça a mediação quando for preciso. 
 
 

FOLHA 94 

ATIVIDADE 1 ROTINA  
 COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
LEIA COM O SEU PROFESSOR E COM SEUS COLEGAS A CANÇÃO O PÃO. 

 

TODO DIA O PADEIRO FAZ O PÃO 

FAZ O PÃO 

FAZ O PÃO 

(...) 

PÃO, PÃO, PÃO, PÃO, PÃO 

 

LEIA NOVAMENTE A CANÇÃO E PINTE DE AMARELO A PALAVRA PÃO CADA  VEZ QUE APARECER NO 
TEXTO. 
 
QUANTAS VEZES VOCÊ PINTOU A PALAVRA PÃO NO TEXTO? 
 
 
 
QUAL O NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL EM FAZER O PÃO? COMPLETE A PALAVRA ABAIXO COM 
AS VOGAIS QUE FALTAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

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


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
COMO CRESCER SAUDÁVEL/FOLHA 95 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Faça uma roda com as crianças em um ambiente externo da escola e brinque com a canção ―Pão na casa do João‖ 
 
Modo de brincar: 
(Nome da criança) comeu pão na casa do João (2X) 
(A pessoa nomeada diz) Quem, eu?  
(Todos cantam) Você sim! 
(A pessoa nomeada diz) Eu não! 
(Todos cantam) Então quem foi? 
(A pessoa nomeada fala o nome da criança) Foi Fulana!  
E assim a brincadeira recomeça. 
 
2º Momento: 
Ao retornarem para a sala, disponibilize a folha 95 do caderno do aluno e convide as crianças para acompanhar a 
leitura da receita de pão. Em seguida, solicite a elas que pintem com lápis de cor os desenhos ao lado da receita, de 
acordo com a quantidade de cada ingrediente.  Logo após questione: Quais são os ingredientes medidos com copo? 
Qual é o ingrediente medido com colher? Qual é a quantidade de farinha de trigo e ovos usados na receita?  

 

FOLHA 95 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

COM A AJUDA DE UM ADULTO, LEIA A RECEITA ABAIXO. LOGO APÓS PINTE A QUANTIDADE INDICADA DE 

CADA INGREDIENTE. 

 

RECEITA DE PÃO 

 

 2 COPOS DE ÁGUA MORNA 

 

 

 1 COLHER DE SOPA DE AÇÚCAR 

 

 

 1 COLHER DE CHÁ DE SAL 

 

 1 OVO 

 

 

 1 COPO DE ÓLEO 

 

 1 KILOGRAMA DE FARINHA DE TRIGO 

 

 

 2 COLHERES DE FERMENTO 

 

NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



3º Momento:  
Convide as crianças a fazer a receita de pão na cozinha da escola, conforme o modo de preparo abaixo. 
 
Misture bem a farinha com o fermento.  
Acrescente o óleo e a água morna lentamente na mistura e mexa bem com a colher até a massa ficar homogênea. 
Coloque o sal e o açúcar e amasse. Modele a massa como uma ola e coloque-a em uma forma untada com 
manteiga. Deixe-a descansar por meia hora. Quando a massa crescer, pincele-a com a gema do ovo, faça uns cortes 
na superficie e polvilhe com um pouco de farinha. Coloque o pão no forno pré-aquecido e asse a 220º C por cerca de 
uma hora. Quando estiver pronto, deixe esfriar e convide a turma para experimentá-lo. 
 

ZEVALLO, Pablo. Pão caseiro. Receitas para fazer com as crianças. 
 
 
 
 
 

AULA 97 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 97 

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 96 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 

 
 
 
 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL - FOLHA 96 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, incentive as crianças a brincar de pão quente. Explique as crianças que a bola será o pão 
quente que saiu do forno da padaria . Como o pão está muito quente, cada criança que receber a bola precisará 
lança-la paa um colega, dizendo: Fulano, pão quente!  Após a criança receber e lançar o pão quente, ela se senta no 
chão da roda até que todos tenham feito o mesmo. 
 
2º Momento: 
Após a brincadeira disponibilize a folha 96 do caderno do aluno e peça às crianças que observem  as imagens e as 
palavras que representam diferentes profissoes. Após, solicit a elas que assinalem com um X ao lado do nome do 
profissional que faz o pão. 
Em seguida, conte uma pequena história ao grupo e apresente a seguinte situação-problema: Na padaria do seu 
Francisco havia 2 pasdeiros. Cada padeiro fez dois pães. Quantos pães os dois padeiros fizeram juntos? Peça as 
crianças que representem a quantidade no espaço indicado, observando a sequência numérica de sala, caso haja 
necessidade. 
 

FOLHA 96 

ATIVIDADE 2 - ROTINA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL  

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. QUEM FAZ O PÃO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CADA PADEIRO QUE TRABALHA NA PADARIA DO SEU FRANCISCO FEZ DOIS PÃES. QUANTOS PÃES OS 
DOIS PADEIROS FIZERAM AO TODO? REGISTRE ESSA QUANTIDADE NO ESPAÇO INDICADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELES FIZERAM ___________4___________ PÃES JUNTOS 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



AULA 98 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 98 

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 97 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 98 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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL - FOLHA 97 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, convide as crianças a brincarem de circuitos na área externa da sala.  
Em seguida, construa com a ajuda da turma circuitos no pátio da escola para que as crianças possam explorar e se 
divertir. 
Deixe as crianças participarem da construção e colaborarem dando idéias dos mateiais que irão fazer parte do 
circuito e de como será a distribuição deles na brincadeira. 
Vá aumentando gradativamente a autonomia das crianças até que elas consigam construir outros circuitos sozinhas. 
Eles podem conter colchonetes para cambalhotas, cordas que vão de um apoio a outro para que elas passe por 
baixo, túneis e rolos como obstáculos para saltos, cadeiras, pneus, etc. 
 
2º Momento: 
Após retornarem para à sala de aula, retome oralmente a brincadeira, reconstruindo mentalmente com a turma o 
circuito que será representado por meio de desenhos. Deixe que representem da forma que conseguirem. Quando 
finalizarem, peça que contem e mostrem aos colegas o que representaram. 
 
 

FOLHA 97 

ATIVIDADE 1 ROTINA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL  

 
VOCÊ CONSTRUIU JUNTO COM SEUS COLEGAS CIRCUITOS PARA EXPLORAR E SE DIVERTIR. 
AGORA RESPONDA: QUAIS OS OBJETOS VOCÊ UTILIZOU PARA CONSTRUIR OS CIRCUITOS? REPRESENTE 
ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



ATIVIDADE 2 MATEMÁTICA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL - FOLHA 98 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÔES E TRANSFORMAÇÔES 
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão organizar o ambiente da padaria. Decidam quais recursos 
serão necessários para organizá-lo, como: massa de modelar, copos, colheres, cestas, sacos de pipoca para guardar 
os pães, aventais e toucas, uma mesa de apoio etc.  
Quando o espaço estiver organizado, conte com as crianças quantos ambientes estão disponíves na sala. Organize a 
turma em pequenos grupos a fim de que, aos poucos todos brinquem nos ambientes. No decorrer das brincadeiras, 
observe como atuam e expressam as funçõe do padeiro e como interagem com as outras crianças, bem como se 
contribuem com a organização do espaço após brincar. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 98 do caderno do aluno e peça às crianças que contem quantos pães estão na cesta. Em 
seguida, solicite a elas que pintem os quadrados correspondentes à quantidade de pães representada. 
Fale que padeiro precisa colocar mais pães na outra cesta, para que as duas fiquem com a mesma quantidade. Com 
a sua ajuda, solicite às crianças que pesquisem figuras ou desenhem as imagens de pães na cesta a quantidade 
necessária para completá-la. 
 
 

FOLHA 98 

ATIVIDADE 2/ARTE 
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

 
 
OBSERVE A CESTA DE PÃES E PINTE OS QUADRADOS QUE CORRESPONDEM À QUANTIDADE DE PÃES NA 
CESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que insira mais 3 pães na cesta 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



AULA 99 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 99 

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 99 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 100 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 101 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 

 

  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL - FOLHA 99 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Leve para a sala algumas laranjas e limões. Na roda de conversa, explique às crianças que as frutas são alimentos 
muito saudáveis e que a laranja e o limão ajudam, por exemplo, na prevenção de gripes e resfriados e fazem o 
intestino funcionar. Além de comer as frutas ao natural, podemos fazer chá, doce entre outras coisas. Ofereça as 
frutas às crianças para que elas explorem sensorialmente, após esse momento, solicite às crianças que lavem as 
mãos, explicando que podem ficar com manchas na pele se ficarem ao sol. 
Após explorarem sensorialmente, as frutas, escreva no quadro com caixa alta seus nomes, LARANJA E LIMÃO, e 
pergunte: Quais são as letras iniciais da palavra laranja e da palavra limão? Peça que pronunciem as duas palavras e 
observem o que acontece com língua quando falam o começo de cada uma delas. Pergunte se tem algum colega na 
turma que começa com a letra L? Peça-lhes que falem seus nomes. 
 
2º Momento: 
Após a exploração, disponibilize a folha 99 do caderno do aluno e combine com as crianças alguns gestos e 
movimentos para representar a canção Terezinha de Jesus. Por exemplo, batam palmas e girem para o outro lado. 
Diante das crianças, transcreva o texto em papel kraft. Chame a atenção delas para o direcionamento da escrita e o 
espaçamento entre as palavras. Em seguida, faça a leitura apontada da esquerda para a direita, palavra por palavra. 
Convide as crianças para acompanharem a leitura em voz alta, mesmo que façam de conta que estão lendo. 
 
 

FOLHA 99 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
COMO CRESCER SAUDÁVEL  

 
OUÇA A CANÇÃO TEREZINHA DE JESUS, E DEPOIS CANTE-A COM SEUS AMIGOS. 
 

TEREZINHA DE JESUS 
 
TEREZINHA DE JESUS 
DE UMA QUEDA 
FOI AO CHÃO 
ACUDIRAM TRÊS CAVALHEIROS 
TODSOS DE CHAPÉU NA MÃO 
 
O PRIMEIRO ERA SEU PAI 
O SEGUNDO SEU IRMÃO 
O TERCEIRO FOI AQUELE  
A QUEM A TEREZA DEU A MÃO 
 
DA LARANJA, QUERO UM GOMO 
DO LIMÃO, QUERO UM PEDAÇO 
DA MENINA MAIS BONITA, QUERO UM BEIJO E UMA ABRAÇO 
 
Cantiga Popular 
 

 

 

 

 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



ATIVIDADE 3/NATUREZA E CULTURA  
COMO CRESCER SAUDÁVEL - FOLHA 100 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, pergunte às crianças de onde vem a laranja e o limão que comemos? É possível que digam 
que vem do mercado. Sendo assim, pergunte: E de onde vêm antes de chegarem ao mercado? Acolha suas 
hipóteses e explique-lhes que as frutas nascem de plantas cultivadas na terra.  
Conte que a recomendação para a saúde é que pessoa coma três frutas ao dia. Solicite a cada criança que diga três 
frutas que gostaria de comer no dia da aula. 
Em seguida, pergunte: Quais outras plantas podemos comer?  
Explique que as pessoas se alimentam não somente de frutos de algumas plantas, mas também de folhas, como o 
alface e o agrião; raízes, como a batata e a cenoura, sementes, como ervilha e a castanha. Conte que as plantas são 
chamadas de vegetais e comê-las faz muito bem para a saúde. Finalize a conversa concluindo que, por serem 
saudáveis, as frutas e os outros vegetais devem ser comidos diariamente. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 100 do caderno do aluno e peça às crianças que pesquisem figuras dos alimentos de origem 
vegeral para colar na imagem da cesta. 
 

FOLHA 100 

ATIVIDADE 3/NATUREZA E CULTURA  
COMO CRESCER SAUDÁVEL  

 
PESQUISE IMAGENS DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL PARA COLAR NA CESTA ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



ATIVIDADE 2/ARTE 
COMO CRESCER SAUDÁVEL - FOLHA 101 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, CONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Professor separe previamente algumas laranjas e limões e leve para a sala de aula. Na roda de conversa, retome a 
música da aula anterior e pergunte às crianças: Qual a cor da casca da laranja? E a cor da casca do limão? Por que 
acha que a cor da laranja recebeu esse nome? Qual a parte tem a cor mais clara: a casaca ou o gomo da laranja? 
Qual a parte tem a cor mais escura: a casca ou o gomo do limão? Qual o gomo e maior? O da laranja ou do limão? E 
o gosto? Peça que experimentem cada vez um dos gomos. Conte que os sabores da laranja e do limão são sabores 
ácidos.  
Explique as crianças que as frutas são alimentos muito saudáveis e que a laranja e o limão ajudam, por exemplo, 
ajudam na prevenção de gripes e resfriados e ajudam o intestino a funcionar. 
 
2º Momento: 
Convide as crianças a representarem uma laranja e um limão por meio da pintura. Para isso, organize, com elas, 
mesas e grupos, disponibilizando: várias cores de tinta guache, inclusive cores branca e preta; pincéis, potes com 
água e retalhos de tecido. Demonstre como pintar.  
Disponibilize um papel sulfite recortado previamente no tamanho de 25cm X 25cm para cada criança realiuzar a 
pintur. Deposi que o trabalho estiver seco, ajude-a a colar a pintura na folha 101 do caderno do aluno. 
 
 

FOLHA 101 

ATIVIDADE 2/ARTE 
COMO CRESCER SAUDÁVEL  

 
APÓS EXPLORAR AS FRUTAS LARANJA E LIMÃO POR MEIO DOS SENTIDOS. PINTE-AS COM TINTA GUACHE 
SOBRE UM PEDAÇO DE PAPEL. APÓS AS PINTURAS SECAREM, RECORTE-AS E COLE-AS NO ESPAÇO 
ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



AULA 100  – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 95 

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

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 

 
  



ATIVIDADE 1 ROTINA 
COMO CRESCER SAUDÁVEL 

Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
1º Momento: 
Organize um momento de degustação na escola solicitando previamente a cada família que envie um tipo de fruta da 
estação. Peça às crianças que lavem as mãos a fim de ajudarem a arrumar a mesa. Solicite que sintam seus aromas 
e que observem suas formas, cores  e texturas antes de sentir os sabores. Durante a degustaão, solicite-lhes que 
comentem os sabores das frutas. 
 
2º Momento: 
Após explorarem diversas frutas por meio dos sentidos. Convide a turma a modelar algumas delas com massinha de 
diversas cores, a fim de colocá-las em uma cesta de palha. Combine qual fruta cada criança irá modelar, de modo 
que haja variedades de frutas na cesta. Disponibilize alguns palitos de dente para as crianças realizarem texturas na 
peça modelada. Conforme vão terminando peça-lhes que coloquem a fruta na cesta de palha. Ao final, convide a 
turma para par apreciar o trabalho coletivo que realizaram.  

 

ATIVIDADE 2 /MÚSICA 
COMO VIVER SAUDÁVEL  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome com as crianças a música Terezinha de Jesus e verifique por meio de algumas 
perguntas, o que as crianças compreenderam: 
TEREZINHA DE JESUS 
DE UMA QUEDA  
FOI AO CHÃO 
ACUDIRAM TRÊS CAVALHEIROS 
TODOS TRÊS CHAPÉU NA MÃ0. 
Como é o nome do personagem principal da canção? O que aconteceu com a Terezinha de Jesus? O que quer dizer 
a palavra cavalheiro? Quantos cavalheiros apareceram na canção? Explique que cavalheiro era um termo usado 
tempos atrás para referenciar homens e que nesse período, as mulheres eram chamadas de damas. Quantos 
cavalheiros temos na turma? E quantas damas?  
O PRIMEIRO FOI SEU PAI 
O SEGUNDO SEU IRMÃO 
O TERCEIRO FOI AQUELE QUE  
A QUEM A TEREZA DEU A MÃO. 
Na sequência, pergunte: Quem eram os cavalheiros que acudiram Terezinha? Quem você acha que é o terceiro 
cavalheiro? Quantos chapéus há na canção? 
DA LARANJA QUERO UM GOMO 
DO LIMÃO QUERO UM PEDAÇO 
DA MENINA MAIS BONITA, 
QUERO UM BEIJO E UM ABRAÇO. 
Questione: Você gosta de abraço e de beijo? 
Quem você gosta de abraçar e beijar? Por que 
abraçamos e beijamos as pessoas? Ressalte 
que o abraço e o beijo são modos de expressar 
emoçao e afeto. 
 
2º Momento: 
Após explorar a canção, brinquem de roda 
cantando-a. Convite cada vez uma menina para 
ser a Terezinha de Jesus, ficando no centro da 
roda, e três meninos apra representarem os 
cavalheiros que entraram na roda para acudir a 
Terezinha quando ela cair. Ao final da 
brincadeira, pontue a importância de interagir e 
brincar com o outro com cuidado e respeito. Em seguida, abrace e beije as crianças demonstrando afeto convide-as 
a abraçarem os colegas que convivem cotidianamente na escola. 
 


