
    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
   

―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 
 

  

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


 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 1 
 

AULAS DE 101 a 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA101 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 101 

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 01 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 02 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 

  



BOAS-VINDAS AO 2º. SEMESTRE 
MINHAS FÉRIAS – FOLHA 01 DO CADERNO DO ALUNO 

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

Professor, abaixo sugerimos uma forma de você organizar a acolhida do 2º. semestre. 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 e uma breve revisão do que foi apresentado no 1º. semestre. 

 
1º Momento: Boas-vindas! Momento de alegria! 
Esse é o momento em que você deve recepcionar os alunos dando boas-vindas e, ao mesmo tempo, incentivá-los a 
colocar seus pertences no local apropriado e aguardar o início dos trabalhos.  
Deve, também, mostrar que está muito feliz em recebê-los. Usar algo que visualmente mostre esse sentimento. Pode 
colocar algo em sua roupa ou em seu cabelo ou um cartaz.  
A sala pode estar com fotos do 1º. Semestre onde mostram as crianças fazendo atividades em grupos.  
 
Ao fundo, colocar a música ―Bom dia, coleguinha, como vai‖. 
https://www.youtube.com/watch?v=zvu3Mkjbtfs 
Falar o nome de cada criança no momento da música, como mostrado na tabela abaixo.  
 
 
Sugestão de música Bom dia, coleguinha, como vai 
 

Bom dia professora como vai 
Bom dia professora como vai 
Faremos o possível para sermos bons amigos 
Bom dia professora como vai 
 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Faremos o possível para sermos bons amigos 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Faremos o possível para sermos bons amigos 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
 

Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Faremos o possível para sermos bons amigos 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
Faremos o possível para sermos bons amigos 
Bom dia ___________(nome do aluno) como vai 
 
Bom dia amiguinhos como vão 
Bom dia amiguinhos como vão 
Faremos o possível para sermos bons amigos 
Bom dia amiguinhos como vão! 

 
 
2º Momento: Como foi suas férias? 
Após terminada a música, faça uma roda de conversa e pergunte como foram as férias. Deixe-os à vontade para falar 
desse momento. Ao final, entregue a Folha 01 do caderno do aluno e peça que expressem por meio de um 
desenho um dos momentos mais divertidos de suas férias. 

FOLHA 01 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MINHAS FÉRIAS 

 
REPRESENTE POR MEIO DE UM DESENHO UM DOS MOMENTOS MAIS DIVERTIDOS DE SUAS FÉRIAS. 
Resposta pessoal. 
 

 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zvu3Mkjbtfs


ATIVIDADE 2 
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 3 – LINGUAGEM 
PETER PAN – FOLHA 02 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 serem 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:  
Após finalizada a brincadeira, entregue a Folha 02 do caderno do aluno e peça que representem o tesouro que 
você encontrou. 

FOLHA 02 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN 

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

 
  



AULA102 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 
 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 102 

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 03 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 04 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  
  VOGAIS – FOLHA 03 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa comente que vão relembrar as vogais e que começarão com a vogal A. Mostre figuras 
com a inicial A e fale pausadamente os nomes das imagens. Peça para que reparem nos sons das letras e a 
importância que faz para escrever as palavras, podendo falar a palavra fonema, mas sempre reforçando quais os 
sons de cada letra. Isso vai desenvolver a capacidade de fazer a conexão entre o som e a sua representação escrita 
e ligar com o significado também. 
No quadro, escreva as palavras mostradas nas figuras dando ênfase à vogal A, tanto no início da palavra como no 
meio ou no final, sempre lembrando o som da vogal A. A vogal A deve ser escrita em uma cor diferente das outras 
letras. 
 
2º. Momento: 
Após a exploração da vogal A, distribua a Folha 03 do caderno do aluno e peça que escrevam a primeira e a última 
letra da palavra. Depois, devem pintar somente os desenhos que contenham a vogal a, depois pintar todas as letras 
―A‖ que encontrar. Depois que terminar a atividade, peça que falem em voz alta ABELHA e ASTRONAUTA. CD vez 
que o som A aparecer devem levantar a mão ou bater palmas. 
 

FOLHA 03 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
VOGAIS 

OBSERVE AS FIGURAS E ESCREVA: 
 

 
 

 
                                                                                                                   
 
 
 
       ALHO                                                                       ÁRVORE 
A PRIMEIRA LETRA É ( A    )                            A PRIMEIRA LETRA É (  A   ) 
A ÚLTIMA LETRA É (   O  )                                   A ÚLTIMA LETRA É (  E   ) 

OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO. PINTE SOMENTE OS DESENHOS QUE CONTENHAM A VOGAL A, DEPOIS 
PINTE TODAS AS LETRAS ―A‖ QUE ENCONTRAR. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 



 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – FOLHA 04 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
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 BA RCO 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 04 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 04 

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


AULA103 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 103 

1ª 7h30 8h20 trada/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 05 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 06 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  
VOGAIS (E / I) – FOLHA 05 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, informe que vocês vão recordar as vogais E e I. 
Apresente imagens que começam com as letras E e I e pergunte: Que figura é essa? Peça que 
falem com calma a primeira letra: Elefante... Estrela...Ilha...Igreja e assim por diante. Fale o 
primeiro som. Enfatize-o. Mostre, também, que essas vogais podem aparecer no início, no meio 
ou no fim da palavra. 
 
2º Momento:  
Depois de terminar essa rodada solicite que cada criança pinte com o dedo, a letra E e 
a letra I, conforme apresentado na figura ao lado. Entregue a Folha 05 do caderno do 
aluno para realizar a atividade. 

 
 

FOLHA 05 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
VOGAIS (E / I) 

 
 
PINTE COM O DEDO, A LETRA ―E‖ E A LETRA ―I‖. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 

EMA ILHA 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
PERCEPÇÃO VISUAL – FOLHA 06 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, explique como será a atividade. 
Tenha um conjunto de cartelas exemplo para trabalhar com eles nesse momento. 
Pergunte: Esse é o desenho completo. Agora vou te mostrar um desenho que não 
está completo. O que está faltando?   
Deixe que falem e vá auxiliando em relação as percepções dadas. Faça isso com 
todas as imagens até que completem corretamente (de forma oral). Somente depois 
passe para o 2º momento. 
 
2º. Momento: 
Na Folha 06 do caderno do aluno, peça que complementem as duas últimas figuras 
de cada linha de acordo com a primeira.  

 
FOLHA 06 

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA 
PERCEPÇÃO VISUAL 

 
OBSERVE A FIGURA 1 E COMPLEMENTE AS DUAS ÚLTIMAS FIGURAS DE CADA LINHA DE ACORDO COM A 
PRIMEIRA. 
 

FIGURA 1   

   
 
 

OBSERVE A FIGURA 2 E COMPLEMENTE AS DUAS ÚLTIMAS FIGURAS DE CADA LINHA DE ACORDO COM A 
PRIMEIRA. 

 
 

FIGURA 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
  

   

   

   

   

 



AULA104 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 104 

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 07 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 08 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 09 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 a saída 

Saída: 16h30 

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

 
 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
VOGAIS O/U – FOLHA 07 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, informe que vocês vão recordar as vogais O e U. 
Apresente imagens que começam com as letras O/U e pergunte: Que figura é essa? Peça que 
falem com calma a primeira letra: Ovo... Urubu... e assim por diante. Fale o primeiro som. 
Enfatize-o. Mostre, também, que essas vogais podem aparecer no início, no meio ou no fim da 
palavra. Escreva-as com uma cor diferente do restante das letras. 
 
2º Momento:  
Após relembrar as vogais O/U convide-os a adivinhar as charadas e ligar as figuras as vogais 
correspondentes. Entregue a Folha 07 do caderno do aluno para realizarem as atividades. 
 
 

 
FOLHA 07 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
VOGAIS O/U 

 
A PROFESSORA IRÁ LER AS DUAS CHARADAS, FIQUE ATENTO PARA ACERTAR A RESPOSTA! COLOQUE A 

RESPOSTA NO QUADRO AO LADO. 
 
 

 
ESTÁ NA ONÇA E NA OVELHA, 

NO OLHO E NA ORELHA. 
QUEM É ELE? 

 

ESCREVA NA LETRA BASTÃO E CURSIVA 
 

O                     o 
 

ESTOU NA UNHA, NO URUBU 
NO URSO E NA UVA. 

QUEM SOU EU? 
 

ESCREVA NA LETRA BASTÃO E CURSIVA 

 
U                             u 

 
 

LIGUE OS DESENHOS AS VOGAIS CORRESPONDENTES. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

O U 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
SERES VIVOS E OS SERES NÃO VIVOS – FOLHA 08 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, comente sobre os seres vivos e os seres não vivos. Sonde os alunos e perceba o que 
eles sabem a respeito. Questione (uma bola é um ser vivo, ou não vivo?). Dê exemplos para que eles comentem e 
participem. Mostre algumas figuras e pergunte, sondando as hipóteses. 
Comece, então, uma discussão sobre as diferenças entre eles. Quem são os seres vivos para vocês? O peixe vive 
na água e nada. O peixe é um ser vivo. O ser humano respira e anda. Então, é um ser vivo. O gato é um animal 
doméstico e é um ser vivo. Como recurso adicional da aula, sugere-se a apresentação do vídeo infantil do Castelo 
Rá-Tim-Bum, que mostra de forma divertida a diferença entre os seres vivos e não vivos. 
Rá-Tim-Bum Professor Miguilim e Blundo - Seres Vivos: http://www.youtube.com/watch?v=scUHcIvIcAo. 
Seres vivos completam o ciclo: nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. É claro que se parte 
sempre do pressuposto de que a criança desconhece as respostas, mas perguntas são instigantes. Agora peça que 
cada um pegue um objeto de dentro da sala, questione: (Isso que pegou, nasce? Cresce? Se reproduz (dá 
filhotinhos)? Envelhece/morre? A partir dessa ideia, explique a diferença entre os seres vivos e não vivos. Facilitando 
o entendimento da criança. 
 
2º. Momento: 
Após a roda de conversa sobre os seres vivos e não vivos, entregue a Folha 08 do caderno do aluno e um kit com 
algumas figuras (como do exemplo abaixo). Peça que observem as figuras e recorte-as e colando no espaço 
indicado. 
 
      
  

 
 
 
 
 
 

 
FOLHA 08 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
SERES VIVOS E SERES NÃO VIVOS 

 
OBSERVE AS FIGURAS E RECORTE-AS E COLE NO ESPAÇO INDICADO. 
Espera que o aluno recorte e cole o homem, pato, laranja e árvore no grupo dos seres vivos e os restantes no grupo 
dos ―não vivos‖. 
 

SERES VIVOS SERES NÃO VIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=scUHcIvIcAo


ATIVIDADE 3 – ARTE 
O QUE ESTÁ ESCONDIDO? – FOLHA 09 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Antes de começar a atividade, desenhe em uma folha de papel sulfite 
figuras com giz de cera na cor branca. As figuras devem ser bem simples, 
conforme demonstrado na figura ao lado. Coloque em cada folha de papel 
sulfite de 2 a 4 imagens. Cada folha deve ter um grupo de imagens 
diferente das outras folhas. Em cada folha deve ter, ao menos, uma 
imagem repetida, para que possam contar, ao final. 

Na roda de conversa explique que vão pintar uma folha para descobrir as 
figuras escondidas. 
Para isso, prepare a ―tinta‖ (um pouquinho de anilina em um copo com um pouquinho 
de água) e entregue para cada criança. As crianças escolhem a sua cor! 
Entregue, também, um pincel. 

Cada criança irá pincelar a folha toda para descobrir as diversas imagens escondidas.  
 
2º. Momento:  
Após todos terminarem, solicitem que cada um diga o que encontrou e qual a 
quantidade. Aproveite e faça perguntas que estimule a observação. Exemplo: quantas 
imagens representam seres vivos? E não vivos? Quantos peixes? (em algumas folhas não existirão peixes, então a 
resposta deve ser ―nenhum‖ ou ―zero‖) e assim por diante. Aproveitem para que treinem a contagem. 
Depois de terminada a atividade, deixe secar para que possam colar na Folha 09 do caderno do aluno. 

 
FOLHA 09 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
O QUE ESTÁ ESCONDIDO?  

COLE AQUI A FOLHA PINTADA POR VOCÊ. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
  



AULA105 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 105 

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 10 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 11 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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 INTRUSA – FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, apresente algumas imagens com nome. A cada imagem, escreva o nome dela no quadro 
e acrescente uma letra ―intrusa‖. Peça que observem a imagem e diga do que se trata. Comente que você escreveu 
no quadro o nome, mas que tem uma letra intrusa. Verifique com eles cada letra, comparando com o nome que está 
na imagem, ao mesmo tempo que você ordena as letras para compor a palavra correta. 
 
Repita esse processo com algumas imagens, 
 
 
2º. Momento: 
Na Folha 10 do caderno do aluno peça que copie o nome da figura no quadrinho abaixo e que registre a letra 
intrusa. 

 
FOLHA 10 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA INTRUSA 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 

BOLA 

GATO 

UVA 

UVA 

GATO 

BOLA O       B     R      A      L    
R 

O   T   A   M   G 

M 

V  A  E   U    

E 

COPIE AS LETRAS NA ÁREA ABAIXO QUAL É A LETRA INTRUSA? 



REGISTRO DA MÚSICA PIPOCA – FOLHA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Organize os alunos em forma de meia lua e apresente a música ―Pipoca‖ da autora Kitty Driemeyer, 
disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=53H1blA5Zyo  Após ouvirem a música confeccione um chocalho para 
dançar e cantar. Para o chocalho vão precisar de: 1 minigarrafa pet de 237 ml, 2 colheres de milho de pipoca coloque os 
grãos de milho dentro da garrafa pet e o chocalho estará pronto. Deixe as crianças brincarem com o chocalho da maneira 
que quiser. Coloque a música para ouvir novamente e chame atenção deles para acompanhar o ritmo, vocês podem 
esfregar o chocalho entre as mãos quando a música começar a tocar:  
O POC-POC DA PIPOCA PIPOCANDO É SOM CURTINHO QUE VAI LOGO ACABANDO. 
E toda vez que ouvirem a palavra ―POC‖ todos deverão chacoalhar, dando a quantidade de pulsos que a música pede. Na 
atividade vamos trabalhar a letra da música ―Pipoca‖. A letra da música tem 5 estrofes que se repetem e do lado de cada 
estrofe deixe uma determinada quantidade de quadrados.  
 
2º Momento: Disponibilize o desenho das pipocas para recortar e colar dentro dos quadrados. Relembre com os alunos 
quantas vezes ela teve que sacudir o chocalho em cada momento da música. Pode cantar ou colocar a música para ouvir 
novamente utilizando o chocalho.  
Entregue a Folha 11 do caderno do aluno, oriente que recortem e colem as quantidades de pipocas nos lugares corretos.  

                
 

                         
 

FOLHA 11 

ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
REGISTRO DA MÚSICA PIPOCA 

 
REGISTRO DA MÚSICA ―PIPOCA‖ (KITTY DRIEMEYER) 
 
O POC-POC 
DA PIPOCA PIPOCANDO                     
É SOM CURTINHO  
QUE VAI LOGO ACABANDO  
 
O POC-POC 
DA PIPOCA PIPOCANDO  
É SOM CURTINHO                           
QUE VAI LOGO ACABANDO 
 
O POC-POC 
 DA PIPOCA PIPOCANDO  
É SOM CURTINHO  
QUE VAI LOGO ACABANDO 
 
O POC-POC 
 DA PIPOCA PIPOCANDO  
É SOM CURTINHO  
QUE VAI LOGO ACABANDO 
 
O POC-POC 
 DA PIPOCA PIPOCANDO  
É SOM CURTINHO  
QUE VAI LOGO ACABANDO 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

COLOCAR 
1 PIPOCA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=53H1blA5Zyo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 2 
 

AULAS DE 106 A 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA106 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 106 

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 12 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 13 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 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
ALFABETO – FOLHA 12 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
É hora de continuar a revisão do alfabeto, pois nas próximas semanas serão trabalhados os fonemas. 
Na roda de conversa, converse que vão rever o alfabeto. Mostre uma imagem como todo o alfabeto. Aponte cada 
letra e vá falando com eles cada uma. Depois, chame a atenção para as vogais e as consoantes. Mostre que todas 
as voais têm uma cor diferente das consoantes. Faça o som somente das vogais e, depois, acrescente consoantes 
com vogais. Sempre com a participação das crianças. 
 
2º. Momento: 
Na Folha 12 do caderno do aluno peça que completem o alfabeto e pintem somente as consoantes.  
 

FOLHA 12 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ALFABETO 

 
OBSERVE O ALFABETO DA SALA E COMPLETE ABAIXO, PINTANDO AS CONSOANTES. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

B D G 

M I 

O 

K 

R 

V X Z

T 



 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – FOLHA 13 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 13 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 13 

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: _____/_____/___ 
 
 

  



AULA107 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 107 

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 14 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 15 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  
QUE ALTURA EU TENHO? – FOLHA 14 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
CHEGOU A HORA DE VER O QUANTO CRESCEMOS! 
Na roda de conversa proponha as crianças medirem a altura dos colegas com barbante. Se estiverem na mesma 
sala que o semestre anterior, verifique onde estão as medidas feitas pelas crianças há seis meses. Utilize cores 
diferentes para que possam ver a diferença, ou seja, o quanto cresceram. Com a criança encostada na parede, cole 
com fita crepe uma das pontas do barbante no começo da parede, rente ao chão. Estique a outra ponta até chegar 
ao topo da cabeça da criança e corte o barbante demarcando sua altura. Marque a altura da criança com caneta 
hidrocor no papel Kraft e anote o nome dela na marcação. Assim, elas perceberam a diferença da altura dela e dos 
colegas. 
Em aproximadamente 6 meses, refaça a marcação da altura das crianças com caneta hidrocor de outra cor. 
 
2º Momento: 
Distribua a Folha 14 do caderno do aluno e peça a criança para fazer um desenho dela e de um colega da turma 
que seja mais alto do que ela. A criança mais alta da turma poderá desenhar o professor. Em seguida, solicite à 
criança que escreva ao seu modo o seu nome e o nome da pessoa que desenhou ao seu lado.  
 

FOLHA 14 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
QUE ALTURA EU TENHO? 

 
AO MEDIR A ALTURA DOS COLEGAS VOCÊ PODE OBSERVAR QUE CADA UM TEM UM TAMANHO 
DIFERENTE. 
ESCOLHA UM COLEGA MAIS ALTO QUE VOCÊ E FAÇA UM DESENHO SEU AO LADO DELE. DEPOIS, 
ESCREVA COMO SOUBER O NOME E O DO COLEGA QUE DESENHOU. 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO 
PETER PAN – FOLHA 15 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 
 
Traços, cores, sons e imagens 
- Expressar-se por meio de linguagens como os desenhos pra responder as perguntas da história contada. 
 
O eu, o outro e o nós 
- Comunicar pensamentos e sentimentos buscando compreender 
 
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. 
 
Texto fonte: 
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 15 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. 
 
 
 

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


FOLHA 15 

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: _____/_____/___ 
 
 

  



AULA108 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 108 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 17 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  
INDO ÀS COMPRAS – FOLHA 16 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Dando continuação à revisão do alfabeto nesta semana, a atividade de hoje irá trabalhar 
a consolidação do aprendizado das letras. 
Na roda de conversa, mostre a família da Larissa (figura ao lado). Imprima e cole em um 
papelão. Se já tiver outra imagem de uma família, pode usar. 
Informe-os que a família da Larissa está indo às compras. Que legal! 
Pergunte para as crianças o que elas gostariam de comprar e vá anotando no quadro. 
Deixe-os falar à vontade. 
Ao final, para cada palavra que você anotou no quadro, faça perguntas do tipo: 
- Qual a primeira letra dessa palavra? 
- Qual a última letra dessa palavra? 
- Que letra é essa? (aponte para uma letra dentro da palavra) 
- Essa letra é uma vogal ou uma consoante? 
 
2º. Momento: 
Na Folha 16 do caderno do aluno peça que digam o que a família da Larissa comprou e que respondam conforme 
indicado.  
 

FOLHA 16 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
INDO ÀS COMPRAS 

 
A FAMÍLIA DE LARISSA FOI ÀS COMPRAS. O QUE ELES COMPRARAM? 

 

 LETRA INICIAL LETRA FINAL  LETRA INICIAL LETRA FINAL 

 

F A 

 

V O 

 

S A 

 

X A 

 

R O 

 

U O 

 
ESCREVA SOMENTE AS VOGAIS DAS FIGURAS ABAIXO. 

 
 
 
 

 
 
 

ESCREVA SOMENTE AS CONSONTES DAS FIGURAS ABAIXO. 
 

 
 
 

 
 
 

 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 

 
  

A I A A U O 

V T D X C R R B 

A 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
CONTAGEM – FOLHA 17 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Nas próximas semanas serão trabalhados os números até o 20. 
Vamos reforçar o aprendizado das unidades nesta semana. 
Antes de começar a atividade, tenha em mãos figuras que representem os números de 0 a 9. Levante essas figuras e 
trabalhe com a turma a contagem. Auxilie-os neste raciocínio. Vá apontando cada elemento dentro da imagem e 
fazendo a contagem com eles, ao final da contagem, reforce o número final encontrado escrevendo no quadro e 
prendendo a imagem ao lado. 
 
2º. Momento: 
Na Folha 17 do caderno do aluno peça que pintem as figuras de acordo com o número indicado. Vamos usar pincel 
ou cotonete para aproveitar e trabalhar a coordenação motora fina. 
 

FOLHA 17 

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA 
CONTAGEM 

 
PINTE COM PINCEL OU COTONETE AS FIGURAS DE ACORDO COM O NÚMERO INDICADO. 
 

6 
 
 
 

 

9 
 
 
 

 

5 
 
 
 

 

8 
 
 
 

 

7 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA109 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 109 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 19 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 20 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 a saída 

Saída: 16h30 

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

 
 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA INTRUSA – FOLHA 18 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Dando continuação à revisão do alfabeto nesta semana, a atividade de hoje irá trabalhar a consolidação do 
aprendizado das letras. Será trabalhada novamente a ―letra intrusa‖ para auxiliar na prática da observação. 
Na roda de conversa, mostre algumas figuras e escreva no quadro o nome da figura (que as crianças falaram), 
escreva também as letras da figura e inclua uma ―letra intrusa‖, pergunte para eles qual é a letra intrusa. Para isso, vá 
trabalhando com eles letra a letra, perguntando: Essa letra aparece nessa palavra? (aponde para a palavra que você 
escreveu no quadro). Quando apontarem a letra intrusa dê um destaque a ela para que todos percebam qual foi a 
letra. 
Repita esse processo com algumas imagens. Selecione um conjunto de imagens que possam conter consoantes e 
vogais variadas. 
 
2º. Momento: 
Na Folha 18 do caderno do aluno informe-os que eles vão continuar fazendo a mesma atividade, ou seja, procurar 
e pintar a letra intrusa. Para contribuir com o desenvolvimento da coordenação motora fina, eles podem utilizar a 
pintura a dedo, pincel ou cotonete.  
 

FOLHA 18 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA INTRUSA 

 
PROCURE E PINTE A LETRA INTRUSA. PODE UTILIZAR A PINTURA A DEDO, PINCEL OU COTONETE. 
DIVIRTA-SE! 
 

 

 GATO  

 

PERU 

 

LUVA  

 

VELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
OS 5 SENTIDOS– FOLHA 19 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  Na roda de conversa, comente que vão assistir a um vídeo para relembrar os cinco sentidos, pergunte quem 
se lembra quais são esses sentidos e o que usamos para diferenciá-los. Dê um tempo para que todos participem. Lembre-
se que pode ser que tenha um aluno novo em sala, que veio de outra escola ou que até nunca tinha ido à escola, mas 
mesmo sem frequentar a escola ele pode saber sobre esses sentidos e querer participar contribuindo com suas respostas.  
Explique que, no vídeo, vamos aprender/relembrar que temos cinco sentidos e através deles podemos nos desenvolver em 
sociedade e na relação com a natureza a partir da sensação e percepção de tudo o que está ao nosso alcance. Os cinco 
sentidos são: 
Visão – com os olhos é possível ver as flores, os animais, as pessoas, os lugares e os objetos. 
Audição – o sentido da audição está dentro da orelha, no ouvido e graças a ele podemos ouvir os sons do mundo. 
Paladar – o sentido do paladar está na língua e nos permite reconhecer os sabores da comida: salgado, doce e azedo. 
Olfato – o sentido do olfato está no nariz e graças a ele, podemos sentir cheiros. 
Tato – o sentido do tato está em toda a pele do nosso corpo e nos permite reconhecer a temperatura, a forma e a textura 
dos objetos. 
Após esses comentários e a participação dos alunos, coloque o  vídeo os cinco sentidos para crianças – Educação Infantil, 
disponível no link: https://youtu.be/z-Y4UaMWbMk 
 
2º. Momento: Na Folha 19 do caderno do aluno peça que observem as figuras, cubra os pontilhados e coloque a letra 
inicial de cada sentido no quadrinho. Após, se tiver possibilidade, no refeitório ou na cozinha da escola, prepare uma pipoca 
bem gostosa para que todos possam desfrutar desse momento, pergunte que sentido usamos para ouvir o barulho do 
estouro das pipocas? Qual sentido utilizamos para sentir o cheirinho da pipoca? Qual sentido utilizamos para sentir o sabor 
da pipoca? Qual sentido utilizamos para pegar a pipoca? E qual utilizamos para ver a transformação do milho em forma de 
grão para depois se transformar em uma deliciosa pipoca?  

FOLHA 19 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
OS 5 SENTIDOS 

 
OBSERVEM AS FIGURAS CUBRA OS PONTILHADOS COM GIZ DE CERA COLORIDO E COLOQUE A LETRA 

INICIAL DE CADA SENTIDO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

A V P T O 

https://youtu.be/z-Y4UaMWbMk


ATIVIDADE 3 – ARTE 
SIMETRIA– FOLHA 20 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa comente com os alunos que vamos fazer uma atividade muito bacana de simetria, ou seja, 
quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Apresente aos alunos algumas figuras que dão 
noção de simetria, dê preferência as figuras que dobrando ao meio a folha a criança 
perceba, no desenho, essa simetria. 
Para que percebam esse conceito, trace uma linha no chão usando uma fita adesiva. 
Depois, com os palitos, em um dos lados da fita, trace padrões para ser replicado 
como reflexo do outro lado da linha. Pergunte se sentiram dificuldades para 
desenvolver essa atividade no chão, deixe que comentem. É importante que todos 
tenham a possibilidade de desenvolver uma parte da imagem. 

     
 
 
2º. Momento:  
Distribua tinta colorida (com as cores primárias e, se quiser, acrescente 
somente o verde) para cada aluno e uma folha de papel branco já dobrada 
ao meio e com uma linha pontilha em cor cinza bem fraquinha, quase 
invisível. Mostre que a folha está dobrada ao meio e peça que desdobrem. 
Peça que molhem o pincel com bastante tinta com a cor azul e pincele 
abundantemente bem no meio do papel, onde está a dobra. Repita esse 
processo com as cores vermelha, amarela e verde. É importante que as 
cores se misturem um pouco, para que vejam o resultado das cores puras 
e de suas combinações. 
Terminado esse processo, peça que as crianças dobrem o papel e com a mão esfreguem o papel para espalhar bem 
a tinta (por isso é importante que as pinceladas tenham tinta em abundância para que seja possível espalhar bem a 
tinta e formar um desenho bem bonito). 
Agora é hora de ver como ficou a imagem, peça que abram o papel. Faça com que percebam a junção das cores 
(cores puras e suas combinações) e a simetria (os dois lados estão iguais) e outras observações sobre seu desenho. 
Deixe exposto para que todos possam apreciar a arte feita por eles. Deixe secar e cole na Folha 20 do caderno do 
aluno.  
 

FOLHA 20 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
SIMETRIA 

 
COLE AQUI SEU LINDO DESENHO! 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



 

AULA110 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 110 

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 21 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 22 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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
FORMAS GEOMÉTRICAS – FOLHA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Antes de iniciar a atividade, você deve preparar um kit (para cada 
criança) que deve conter as figuras geométricas como indicado na 
imagem ao lado.  
Na roda de conversa, explique como será a atividade. 
Mostre as formas geométricas separadamente e a folha com o 
contorno das formas formando o caminhão (no anexo deste 
documento está a imagem em tamanho grande). 
Pegue cada forma e pergunte se é um triângulo, quadrado, círculo 
ou retângulo. 
 
2º. Momento: 
Entregue o kit para cada criança e solicite que sentem à mesa para resolver a atividade. Você deve ter seu kit para 
montar junto com eles no quadro. Quando terminarem de montar o caminhão peça que pintem da forma desejada, 
sempre procurando utilizar pincel, pintura a dedo ou cotonete para auxiliar o desenvolvimento da coordenação 
motora fina. Ao final, peça que cole o resultado da atividade na Folha 21 do caderno do aluno.  
 
 

FOLHA 21 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FORMAS GEOMÉTRICAS 

 
MEU CAMINHÃOZINHO É ESTE! 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
LATERALIDADE – FOLHA 22 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, combine com os alunos que irão ver e ouvir a música disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wnv6aVvey6g, explique que a música fala das partes do corpo que será 
movimentada. Nesse momento, deixe enfatizado as inúmeras possibilidades que temos em articular o nosso corpo 
de forma sincronizada ou individualizada. A música escolhida possibilita a criação de situações para mexer uma parte 
do corpo de cada vez e no final, de mexer o corpo todo, combinando todos os movimentos executados anteriormente. 
Para iniciar o movimento corporal as crianças podem combinar os movimentos das mãos, com o corpo sem sair do 
lugar, mas se mexendo.  

DESENGONÇADA (BIA BEDRAN) 
Vem dançar, vem requebrar 
Vem fazer o corpo se mexer 
 
Acordar 
É a mão direita, mão direita, mão 
Direita agora, 
 
A mão direita, que eu acordar. 
É a mão esquerda, a mão esquerda, 
A mão esquerda agora 
As duas juntas que eu vou acordar 
 
(refrão) 
É o ombro direito, é o ombro direito, 
É o ombro que eu vou acordar. 
É o ombro esquerdo, é o ombro 
 
Esquerdo 
Os dois juntos que eu vou acordar 
 
(refrão) 
É o cotovelo direito, é o cotovelo 
Direito 
É o cotovelo que eu vou acordar 
É o cotovelo esquerdo, é o cotovelo 
 
Esquerdo 
Os dois juntos que eu vou acordar 

(refrão) 
É o braço direito, é o braço direito 
É o braço que eu vou acordar 
É o braço esquerdo, é o braço 
Esquerdo 
Os dois juntos que eu vou acordar 
 
(refrão) 
É o joelho direito, é o joelho direito 
É o joelho que eu vou acordar 
É o joelho esquerdo, é o joelho 
Esquerdo, 
Os dois juntos que eu vou acordar 
(refrão) 
É o pé direito, é o pé direito, é o 
Pé direito agora 
É o pé direito, que eu vou acordar 
 
É o pé esquerdo, é o pé esquerdo 
É o pé esquerdo agora 
Os dois juntos que eu vou 
Acordar 
 
(refrão) 
É a cabeça, os ombros, as mãos, 
Cotovelos e braços 
Que eu vou acordar 
A cintura, a barriga, o bumbum, 
Os joelhos 
Tudo junto que eu vou acordar alguns movimentos. 

 
2° Momento:  
Solicite que todas as crianças fiquem em pé na roda e que ouçam a música e executem os movimentos orientados 
pela letra da música. Assim, todos juntos, ouvem com atenção e dançam, enfatizando os membros citados pela 
canção. Se faz interessante que, no decorrer da música, a professora ajude as crianças a fazer os movimentos 
solicitados, de modo que se orientem pela lateralidade que aparece na letra. 

3° Momento:  
Entregue a Folha 22 do caderno do aluno e peça para que os alunos registrem a experiência nos desenhos, onde 
mostra a noção de lateralidade e movimento. Peça que pintem o desenho e faça um círculo na mão direita, no pé 
esquerdo e no joelho direito da moça que está na figura. 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wnv6aVvey6g


FOLHA 22 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA: DESENGONÇADA (BIA BEDRAN) 
LATERALIDADE  

 
PINTE O DESENHO E FAÇA UM CÍRCULO NA MÃO DIREITA DA MOÇA, NO PÉ ESQUERDO E NO JOELHO 
DIREITO DA MOÇA QUE ESTÁ NA FIGURA. 
 
 
 

  
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 3 
 

AULAS DE 111 a 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA111 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 111 

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 23 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 24 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 

  



 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA B – FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente sobre a letra B. Dê exemplos de palavras que comecem com essa 
letra (banana, boca, bebê, baú, bacia, brinco, bigode, boneca, bexiga etc). Enfatize o som da letra. 
Peça que digam palavras que comecem com a letra ―B‖. Para deixar a explicação da letra B mais 
lúdica, mostre a música da letra B https://www.youtube.com/watch?v=_VpMmeWLNX8.  
 
Eu sou a letra B 
Um meu som é assim (B) faça o som do B 
Tenho 2 barrigas 
E gosto de brincar 
B de bola 
B de barco 
B de batata 
B de borboleta 
 
Eu sou a letra B 
O meu som é assim 
Tenho 2 barrigas  
E gosto de brincar 
 
Após o vídeo converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo. Peça para que, um de cada vez, 
fale a letra ―B‖ bem devagar e prestando atenção ao som. Importante que todos falem para assimilarem o som. 
Escreva as palavras no quadro com letra bastão e em letra cursiva para que percebam as diferentes grafias. 
 
Se considerar interessante, distribuir giz para que as crianças escrevam no chão, em cima do papel pardo, as 
diferentes formas de representar a letra B. Propor que investiguem objetos que estejam na sala de aula e que 
comecem com a letra B. 
 
2º Momento:  
Entregue um barbante para as crianças e peça para elas fazerem o formato da letra B na mesa, deixe-as à vontade 
para manipularem o barbante até conseguirem formar a letra B, ajude se necessário. Após esse treino, entregue a 
Folha 23 do caderno do aluno e peça para elas passarem o dedo sobre a letra B. Oriente as crianças a pintarem a 
letra B com cores diferentes para deixá-las bem bonita, leia o item ‗Adivinhe‖ para elas e peça para que complete a 
palavra. 
 

FOLHA 23 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA B 

 
PINTE AS LETRAS B, ADVINHE O QUE É E COMPLETE  
 

ADIVINHE: 

O QUE É O QUE É? 

 

É MACIA, É DOCE E APRESENTA A CASCA AMARELA QUANDO ESTÁ MADURA É A 

___ANANA 

 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_VpMmeWLNX8


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – FOLHA 24 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 24 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 24 

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 112 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 12 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 25 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 26 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 B – FOLHA 25 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
A partir desta semana, vamos apresentar os grupos silábicos. Na roda 
de conversa mostre figuras que começam com a letra BA-BE-BI-BO-BU 
e emita esses sons, pedindo que repitam com você.  
Para contribuir a consciência fonológica pode fazer uma ―brincadeira de 
substituir vogais‖. Apresente as palavras que possam trocar apenas uma 
letra e descobrir novas palavras, faça isso no quadro e pergunte palavra 
por palavra (BALA – BOLA – BELA). Deixando com cores diferentes as 
sílabas que mudam das que se mantem. 
 
2º. Momento:  
Entregue a Folha 25 do caderno do aluno leia o que se pede indicando para que pinte as palavras bebê e bola da 
frase. Depois peça que ligue as figuras aos nomes. Escreva a frase "A brincar a brincar vai o bebê a bola‖ e pedir às 
crianças que pintem as palavras "bebê e bola" na frase. Perguntar com que letra essas palavras começam.  
 

FOLHA 25 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
 LETRA B 

 
PINTE A PALABRA BEBÊ E BOLA NA FRASE ABAIXO. LIGUE AS FIGURAS AO SEU NOME.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
                                                 
 

 
 
                   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 
 

  

BANANA 

BEBÊ   

BOLA 

“A BRINCAR A BRINCAR VAI O A ”. 

BIGODE 

BOI 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
PETER PAN – FOLHA 26 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 26 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 26 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PETER PAN – NAVIO PIRATA 

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

 
  



AULA113 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 113 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 28 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  
CÍRCULO COLORIDO – FOLHA 27 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Vamos, mais uma vez, trabalhar a concentração e a coordenação motora fina. 
Na roda de conversa explique como será a atividade. 
Cada criança deve preencher cada círculo com a cor do seu contorno. 
Pode usar cotonete, a ponta do dedo ou pincel. Podem também usar cola colorida para fazer os pontinhos ou glitter. 
No centro do desenho peça que pintem o que quiserem. 
Depois peça que expliquem seu desenho para os colegas. 
 
2º Momento:  
Entregue a Folha 27 do caderno do aluno e peça que preencham cada círculo com a cor do seu contorno. podem 
utilizar cotonete, a ponta do dedo com tinta de pintura a dedo, pincel, cola colorida ou glitter. No centro do desenho 
pintem o que quiser. 
 

FOLHA 27 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CÍRCULO COLORIDO 

 
PREENCHA CADA CÍRCULO COM A COR DO SEU CONTORNO. PODE USAR COTONETE, A PONTA DO DEDO 
OU DO PINCEL, COLA COLORIDA OU GLITER. NO CENTRO DO DESENHO PINTE O QUE QUISER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NUMERAL 11 – FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência, separe um kit para cada criança com 11 elementos (pode ser tampinhas, lápis de cor, giz, 
canetinhas, bloquinhos de montar etc.) e entregue para cada criança. 
Confeccione em EVA ou material similar dois pares de mãos com velcro nas pontas dos dedos (dos dois lados de 
cada dedo para prender na palma da mão ou prender no fundo do material que segura as mãos). Cada par deve ter 
uma cor diferente da outra (Figura 1). 
Na roda de conversa explique que vão contar até o 11. Faça com eles a contagem 
dos elementos. Comece pelo 1 e vá até o 10. Quando terminar o 10, pergunte se eles 
se recordam como é a representação do número 11. 
Caso negativo, dê dicas: 

 Volte a contar do 1 ao 10 de forma coletiva e oral usando os dedos. Mostre que, 
quando chegar ao 10, todos os dedos da mão foram usados. 

 Nesse momento, pergunte quantos dedos estão faltando para 
chegar ao ONZE. Espere a resposta, se não souberem, dê dicas. 
Após responderem que precisam de UM DEDO LEVANTADO, 
faça a demonstração nas mãos de EVA e conte novamente para, 
agora, formar o numeral ONZE. Represente no par de mãos de 
EVA (Figura 1). 

 Depois, como mostra a Figura 2, faça a representação do número 
11, conforme figura 2, voltando a contar de forma coletiva e oral a cada número. Lembre-se de separar a caixa 
que vai do 1 ao 10 e, depois, a caixa que irá do 11 ao 20. Isso é importante para que tenham a noção visual das 
dezenas. 

 Finalize destacando o número 11. 
 
2º. Momento: Após a exploração do número 11, entregue a Folha 28 do caderno do aluno, peça que cubram as 
figuras de forma bem criativa (papel crepom, milho, raspas de lápis etc.) e, após, pinte o número 11. Ao final, todos 
devem contar em voz alta apontando cada círculo decorado. 
 

FOLHA 28 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NUMERAL 11  

 
CUBRA OS CÍRCULOS BRANCOS DE FORMA BEM CRIATIVA (PAPEL CREPOM, MILHO, RASPAS DE LÁPIS 
ETC.) E, APÓS, PINTE O NÚMERO 11. 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 

 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



 

AULA114 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 14 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 29 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 30 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 31 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 a saída 

Saída: 16h30 

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

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
SONS DO B – FOLHA 29 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA , PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
A partir desta semana vamos trabalhar com os grupos silábicos do alfabeto por meio da identificação dos sons. É 
importante que você produza com antecedência um alfabeto móvel como o indicado na figura ao lado para cada 
grupo silábico (D, F, G e assim por diante). O molde principal pode ser um só, pois as consoantes podem ser 
trocadas e presas por um pregador ou clips. As imagens serão trocadas de acordo com a consoante trabalhada. 
Escreva o texto abaixo na lousa e destaque as palavras que estão em negrito. 
Leia para as crianças a história. Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, 
levante a imagem correspondente com o nome.  
O BEBÊ QUE PERDEU O BICO 
 
BETO ERA UM LINDO BEBÊ. 
ELE GOSTAVA DE DORMIR COM SEU BICO AZUL. 
MAS, NINGUÉM ENCONTRAVA O BICO AZUL. 
PROCURARAM DENTRO DO BAÚ, EMBAIXO DO BONÉ E NADA. 
DE TANTO PROCURAR, ENCONTRARAM DENTRO DO BULE. 
MAS QUE LUGAR! 
QUEM SERÁ QUE COLOCOU O BICO DENTRO DO BULE? 
 

1. Após contar a história, reforce o som das sílabas, mostrando o B + (A, E, I, O, U) das palavras 
em destaque. 

2. Prenda o seu kit em tamanho grande no quadro ao lado da história. Entregue um kit para cada 
criança.  

3. Conte a história de novo, pausadamente. Quando falar as palavras em destaque, pergunte: qual 
era o nome do bebê? Espere as crianças responderem (Beto). Depois da resposta, encaixe a 
figura do Beto(bebê) no espaço do kit e peça que façam o mesmo.  

4. Peça que escutem o som inicial da palavra Beto... Fale pausadamente e, depois, peça que 
repitam.  

5. Pergunte, como podemos encontrar o BE (escreva no quadro) de BETO (deixe o BE em 
destaque). Deixe que encontrem. Se não conseguirem, faça a demonstração encaixando a vogal 
e emitindo o som pausadamente. 

6. Faça isso com as outras palavras em destaque. 
 
2º. Momento: Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 29 do caderno do aluno peça circulem a sílaba 
do som inicial e, depois, pintem com cotonete somente a sílaba inicial. 
 
3º. Momento: Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os 
sons já trabalhados. 

FOLHA 29 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
SONS DO B 

 
CIRCULE A SÍLABA DO SOM INICIAL E, DEPOIS, PINTE COM COTONETE SOMENTE A SÍLABA INICIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

BONÉ 

BAÚ 

BICO 

BEBÊ 

BULE 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
A ESCOLINHA DO MAR - RUTH ROCHA – FOLHA 30 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, conte a história: A escolinha do mar de Ruth Rocha 
A escolinha do mar 
A escola de dona Ostra fica lá no fundo do mar. Escola as aulas são muito diferentes. 
O Dr. Camarão por exemplo da aula aos peixinhos menores, um peixe inteligente presta atenção àquilo que come, 
não come minhoca com anzol dentro nunca! 
O peixe elétrico ensina fazer foguetes. Quando nosso foguete ficar pronto vamos a Terra, os homens não vão à Lua? 
E o maestro Villa Peixes ensina aos alunos lindas canções: Como pode um peixe vivo... 
os alunos dessa escola não são apenas peixes, há por exemplo Estela, a pequena estrela do mar tão graciosa! Que 
é a primeira aluna da aula de balé.  
Há Lulita, a pequena lula, que é a primeira em caligrafia porque já tem dentro dela pena e tinta. 
E há o siri Patola. que só sabe andar de lado e por isso nunca acompanha a aula de ginástica.  
Mas nem todos os alunos são bem-comportados. Quando o Dr.  Camarão se distrai escrevendo na concha, Peixoto, 
o peixinho vermelho solta bolhas tão engraçadas que os outros riem e riem. 
O Dr. Camarão se queixa: estes meninos estão ficando muito marotos, fazem estripulias nas minhas barbas. 
No fim do ano, dona Ostra que é uma professora muito moderna, leva seus alunos para uma excursão pelo fundo do 
mar. Naquele ano os preparativos para a excursão foram animadíssimos vocês sabem, o melhor da festa é esperar 
por ela. 
Um grande ônibus foi contratado para levar os alunos e professores, ônibus marítimo, é claro! Puxado por cavalos-
marinhos. 
No dia da partida todas as mamães foram despedir - se dos filhinhos e todas faziam muitas recomendações: 
Veja lá, hein? Não vá chegar à beira do ar, e cuidado com as gaivotas, meu filho, não chegue perto do peixe-elétrico 
quando ele estiver ligado, é muito perigoso! 
Adeus, adeus, boa viagem, aproveitem bem! 
E eles aproveitaram mesmo, que beleza é o fundo do mar! 
E como aprenderam! Veja. dona Ostra, que peixão tão grande, dando de mamar ao peixinho!  
Aquilo não é peixe não, é uma baleia. As baleias são de outra família, aparentadas com o homem por isso dão de 
mamar aos filhotes e aprenderam muitas outras coisas. 
Viram os peixes-voadores que davam grandes mergulhos no ar; viram os golfinhos que são parentes das baleias 
inteligentíssimos. 
E os tubarões muito emproados que andam sempre com seus ajudantes os peixes-pilotos, o mais emproado de 
todos é o barão tubarão, mora num grande castelo de madrepérola, com seu filho o Tubaronete naquela noite, 
acamparam perto do castelo do barão, todos ajudaram a armar o acampamento e quando tudo ficou pronto juntaram-
se e começaram a cantar: 
Roda, roda, roda, pé, pé, pé, caranguejo não é peixe, só é peixe na enchente da maré. Ouvindo aquela cantoria o 
Tubaronete veio espiar o que havia ele era um peixe muito mal-educado não ia a escola nem nada era um verdadeiro 
play- peixe, começou a caçoar de todos a imitar o jeito de cada um que é uma coisa muito feia. Dona Ostra ficou 
aborrecida, olhe aqui, menino se você quiser pode ficar, mas tem que se comportar direitinho como os outros. 
Tubaronete era mesmo muito mal-educado, avançou para Dona Ostra vermelhinho de raiva: - eu não preciso de 
vocês seus peixes de água doce, seus peixes de lata! 
Arrancou a pérola de Dona Ostra e fugiu espirrando água para todos os lados. Dona Ostra se pôs a chorar: 
Ah, minha pérola! Como ê que vou passar sem ela?  Já estava tão acostumada. 
ah Dona Ostra, não se aflija não, disse Peixoto que apesar de pequenino, era muito valente. 
Eu vou já ao castelo buscar a pérola, se ele não devolver, falo com o pai dele! 
Dona Ostra empalideceu: Ah. não vai não! Eu tenho tanto medo de tubarão, ainda mais de tubarão barão. 
Eu vou sim, se a gente ficar de braços cruzados sua pérola não volta nunca mais, chegando ao palácio do barão. 
Peixoto bateu as barbatanas com toda a força: plac, plac, plac! Veio atender ao portão uma senhora enguia de 
uniforme preto e touquinha branca na cabeça: 
Boa noite, Dona Cobra, diga ao Tubaronete que aqui está o Peixoto que quer falar com ele sem demora. 
Cobra não! Dobre a língua, ouviu? Meus patrões não têm tempo a perder com senhores Peixotos e foi entrando, 
sem querer escutar o que Peixoto estava dizendo, mas Peixoto não desanimou rodeou a casa até que encontrou 
uma janela meio aberta e foi entrando mesmo sem convite. 
Lá estavam o Barão e o Tubaronete jantando, Peixoto com o coração batendo muito adiantou-se: 
- Desculpe Seu Barão eu ir entrando assim, mas tenho umas contas a ajustar aqui com o seu filho. 
Cadê a pérola de Dona Ostra? Devolva já, já. 
Tubaronete até se engasgou de susto: 
Eu ia devolver, eu ia sim e tome a pérola, eu estava brincando. 



O Barão Tubarão levantou-se, furioso: 
De que é que vocês estão falando. O senhor meu filho já apronto mais uma das suas?  É a vergonha da família 
tubarão e vou lhe aplicar um castigo tremendo!  
Peixoto ficou com pena de Tubaronete. 
Olhe seu barão eu acho que o Tubaronete é assim porque ele não sabe nada, por que é que ele não vai â escola 
como os outros peixes? 
O barão não disse nada, mas no ano seguinte, Tubaronete foi o primeiro aluno que se matriculou na escola de Dona 
Ostra. 
Faz muito tempo que essa história se passou. 
Tubaronete já não é mais aquele peixe sem educação que era naquele tempo, ele agora é aluno dos mais aplicados 
de Dona Ostra. 
É ele quem apaga a concha para os professores e é agora o melhor amigo de Peixoto. 
Os dois já combinaram que quando se formarem vão ser sócios vão fundar uma grande agência de turismo para 
fazerem sempre outras viagens pelo fundo do mar. 
 
Após a apresentação da história, pergunte se os alunos se lembram da conversa sobre seres vivos e não vivos e 
faça perguntas utilizando os personagens da história para dizer se é ser vivo ou não vivo. Comente, também, sobre 
os animais que vivem na água. Questione como é o mar, se algum aluno já foi a praia e explore as curiosidades 
referentes à história. 
 
2º. Momento:  
Apresente a Folha 30 do caderno do aluno e peça que observem a as imagens (tubarão/rápido, tartaruga 
marinha/devagar e coral/parado). Pergunte se seus movimentos são rápidos ou devagar, se tem algum que não se 
mexe. Peça que respondam de forma oral e coletiva. Após solicite que pintem os desenhos e circulem o que se 
movimenta rápido de vermelha, o que se movimenta devagar circular de amarelo e o que fica parado circular de 
verde 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
A ESCOLINHA DO MAR 

 
PINTE OS DESENHOS E CIRCULE O QUE SE MOVIMENTA RÁPIDO DE VERMELHO, O QUE SE MOVIMENTA 
DEVAGAR CIRCULAR DE AMARELO E O QUE FICA PARADO CIRCULAR DE VERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  



ATIVIDADE 3 – ARTE 
A ESCOLINHA DO MAR - RUTH ROCHA – FOLHA 31 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:  
Separe figuras dos personagens que aparecem na 
história ―A Escolinha do mar‖ e prendedores de roupa de 
madeira. Peça que pintem as figuras, deixe disponível 
materiais diversos para enfeitarem (glitter, cola colorida, 
pintura a dedo, giz de cera, lantejoula, pincel e cola). 
Organize os alunos em grupos por mesa para que cada 
um pegue um desenho para pintar, ajude-os a cortar e 
colar nos prendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º. Momento:  
Peça que falem o que seu personagem faz na historinha. Entregue a Folha 31 do caderno do aluno e peça que ele 
represente o seu animalzinho bem bonito. 
 
 

FOLHA 31 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
A ESCOLINHA DO MAR - RUTH ROCHA 

 
REPRESENTE O SEU ANIMALZINHO BEM BONITO. 

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

 
  



AULA115 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 115 

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 – Ajude o Capitão Gancho atravessar o rio 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – 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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
AJUDE O CAPITÃO GANCHO ATRAVESSAR O RIO  

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
 Antes de começar a atividade, prepare o cenário. Com EVA ou outro material 
similar (cor azul) simule um rio com imagens imitando pedras coladas. 
Coloque, também, imagens de jacarés ao longo do rio.  
Explique que cada criança deverá atravessar o rio de uma margem até a 
outra, sem cair. 
Se possível, faça o chapéu do Capitão Gancho para que usem enquanto 
atravessam o rio. 
Para incrementar, pode colocar uma música de suspense. Os colegas devem 
incentivar quem está atravessando o rio. 
Se quiser, pode fazer um 2ª. Rodada aumentando a dificuldade: pode separar mais as pedras 
ou solicitar que carreguem algum objeto, como um copo de água (não podem derrubar), um 
prato com um balão dentro etc. 
 
2º Momento: 
 Ao finalizar a atividade peça que todos sentem no chão e que falem onde tiveram mais dificuldade. Deixe-os falar a 
vontade. Pergunte, também, como se sentiram durante a atividade: se ficaram nervosos ou ansiosos e lembre-os 
que, ganhar ou perder faz parte de qualquer brincadeira e que o mais importante quando brincam, é a diversão.  
 
 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 

FORMIGUINHA– FOLHA 32 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa fale sobre as partes do corpo, pergunte onde fica o pé? Espere que responda, vá 
perguntando para que eles participem e mostre se sabe onde fica, depois pergunte o que é batata roxa? Já viram 
uma? Vá comentando e dando oportunidade para participarem. 
Fale também das rimas, as rimas são excelentes para ajudar as crianças a desenvolverem habilidades linguísticas 
iniciais, pois aumentam a consciência de ortografia e de fonemas, que são essencialmente os sons que compõem as 
palavras. Por se tratar de crianças pequenas o importante é sempre colocar imagens, mesmo não tendo a leitura das 
palavras eles associam as imagens, e suas escritas. 
Apresente a música e o vídeo disponível Formiguinha - Galinha Pintadinha 2 - OFICIAL - YouTube 
 

Fui ao mercado comprar café  
E a formiguinha subiu no meu pé  
Eu sacudi, sacudi, sacudi  
Mas a formiguinha não parava de subir  
Fui ao mercado comprar batata roxa  
E a formiguinha subiu na minha coxa  
Eu sacudi, sacudi, sacudi  
Mas a formiguinha não parava de subir 
Fui ao mercado comprar melão  
E a formiguinha subiu na minha mão  
Eu sacudi, sacudi, sacudi  

Mas a formiguinha não parava de subir  
Fui ao mercado comprar jerimum  
E a formiguinha subiu no meu bumbum  
Eu sacudi, sacudi, sacudi  
Mas a formiguinha não parava de subir  
Fui ao mercado comprar um giz  
E a formiguinha subiu no meu nariz 
Eu sacudi, sacudi, sacudi  
Mas a formiguinha não parava de subir 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=78xEaW5GJ0g


2º Momento:  
Produza com os alunos um painel de imagens rimadas (pode usar da música que trabalhamos e acrescentar outras 
como pão e limão, come e fome etc.). À medida que as crianças participam com exemplos tente colocar as figuras 
representadas. Escreva o nome destas palavras nas fichas para fixar no painel. Convide as crianças a participarem 
de cada etapa e faça perguntas sobre que letra você está marcando, que figura está colando, entre outras que achar 
necessário. Após essas etapas, entregue a Folha 32 do caderno do aluno para que carimbem o dedo polegar na 
folha em três partes com tinta preta de pintura a dedo e peça que façam a representação das formigas. Podem fazer 
outros desenhos das palavras que aparecem na música. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLHA 32 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
FORMIGUINHA 

 
REPRESENTE A MÚSICA DE HOJE AQUI, MOLHANDO SEU DEDO NA TINTA DE PINTURA A DEDO PRETA E 
ENFEITANDO DO SEU MODO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  



 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 4 
 

AULAS DE 116 a 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 116 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 116 

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  
- Atividade 2 – Folha 34 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

  



 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA L – FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente sobre a letra L. Apresente uma cartela similar à da figura ao 
lado. No quadro, exemplifique que a letra L pode ser escrita de várias formas (letra bastão e 
letra cursiva), demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra L (leão, 
lápis, laranja, limão, lata etc.), dê ênfase no som para que percebam a letra L nas palavras. 
Peça que digam palavras que comecem com a letra ―L‖. Para deixar a explicação da letra L 
mais lúdica mostre a música da letra L: https://www.youtube.com/watch?v=bB83qDxAS8c.  
Eu sou a letra L  
Um meu som é assim... (faça o som do L) 
Moro lá longe 
Num Lindo Lugar 
L de Laranja 
L de Limão 
L de Lápis 
L de Leão 
 
Após o vídeo converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo. Peça que uma criança de cada 
vez fale a letra ―L‖. É importante que todas assimilem o som. Se considerar interessante, distribuir giz para que as 
crianças escrevam no chão, em cima de folhas de papel pardo, as diferentes formas de representar a letra L. Propor 
que investiguem objetos que estejam na sala e que comecem com a letra L. 
Volte a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. 
LA – RAN – JA – três palmas. A seguir mostre cada som no quadro. 
LI – MÃO – duas palmas. A seguir mostre cada som no quadro. 
LÁ – PIS – duas palmas. A seguir mostre cada som no quadro. 
 
 
2º Momento: 
Após exploração da letra L, entregue a Folha 33 do caderno do aluno e peça que cubram a letra L, conforme 
indicado na atividade. 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
 LETRA L 

 
CUBRA A LETRA INICIAL DE CADA FIGURA E, DEPOIS, A PALAVRA EM LETRA CURSIVA. 
BATA PALMAS PARA CADA SOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera- se que a criança coloque a letra “L” no início das palavras e cubra os pontilhados. 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

lápis leão lobolixo lua

__Á PIS __E ÃO 
__I XO __O BO __U A 

https://www.youtube.com/watch?v=bB83qDxAS8c


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: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA117 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 117 

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  
- Atividade 2 – 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  
SONS DO L – FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Esta semana serão trabalhados os sons do L e das vogais. É importante que você produza com 
antecedência um alfabeto móvel como o indicado na figura ao lado para cada grupo silábico (D, F, G e assim por 
diante). Escreva o texto abaixo na lousa e destaque as palavras em vermelho. 
Leia para as crianças a história. Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem 
correspondente.  
O PATO LELÉ E SEUS AMIGOS LEGAIS (tenha imagens que representem as palavras em destaque. Quando falar 
o nome do pato: LELÉ, pronuncie a primeira sílaba com o “e” fechado para mostrar os dois sons do “e”.) 
 
O PATO LELÉ TEM UMA GRANDE AMIGA, A LEBRE LALÁ. 
ENQUANTO O PATO NADA NO LAGO, A LEBRE LALÁ PASSEIA NO LOMBO DO LEÃO LEONEL. 
O LOBO FICA DE LONGE LENDO UM BOM LIVRO... ELE ADORA LER! 
OS QUATRO AMIGOS SÃO MUITO LEGAIS. 
QUANDO ESTÁ MUITO CALOR, ELES VÃO NADAR NA LAGOA JUNTO COM O PATO 
LELÉ, MESMO QUE SEJA DE NOITE, COM A LUA APARECENDO, LINDA, LINDA. 
MAS QUE DELÍCIA DE LUGAR! 
E, VOCÊ, TAMBÉM TEM UM AMIGO LEGAL? 
 

7. Após contar a história, reforce o som das sílabas, mostrando o L + (A, E, I, O, U) das 
palavras em destaque. Diga que o som do L + o som do A forma o som LA... e assim 
por diante.  

8. Ao falar de cada som (LA, LE, LI, LO, LU) levante uma imagem cuja sílaba inicial 
represente o som.  

9. Agora é hora de praticar: prenda o seu kit (figura ao lado) em tamanho grande no 
quadro ao lado da história. 

10. Entregue um kit para cada criança.  
11. Conte a história de novo, pausadamente. Quando falar as palavras em destaque, pergunte: qual era o nome 

do pato? Espere as crianças responderem (LELÉ).  
12. Onde ele nada? Depois da resposta, encaixe a figura da lagoa no espaço do kit e peça que façam o mesmo.  
13. Peça que escutem o som inicial da palavra LELÉ... Fale pausadamente e, depois, peça que repitam. Mostre 

que o ―e‖ pode ser pronunciado aberto ou fechado (ê ou é). 
14. Pergunte como podemos encontrar o LE de LELÉ (deixe o LE em destaque no quadro). 
15. Repita com as outras palavras em destaque. 

Ao final, convide todas as crianças a baterem palmas em cada som de cada palavra trabalhada. Isso é importante 
para que reconheçam que palavras são formadas por fonemas. 
 
2º. Momento: Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 35 do caderno do aluno peça circulem a sílaba 
do som inicial e, depois, pintem com cotonete somente a sílaba inicial. 
 
3º. Momento: Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os 
sons já trabalhados. 

FOLHA 35 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
 SONS DO L 

 
CUBRA OS PONTILHADOS. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Espera-se que a criança cubra os pontilhados. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

  

LAGOA 

lagoa 

LEÃO 

leão 

LOBO 

lobo 

LIVRO 

livro 

LUA 

lua 



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 – CONVERSANDO COM O TEXTO 
PINÓQUIO 

 
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? 

 
 

De madeira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Azul 

 

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

 
 
 

Um grilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 118 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 118 

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  
- Atividade 2 – 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 
NÚMERO 12 – FOLHA 37 DO CADERNO DO ALUNO 

 
 
 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência, separe um kit para cada criança com 12 elementos (pode ser tampinhas, lápis de cor, giz, 
canetinhas, bloquinhos de montar etc.) e entregue para cada criança. 
Confeccione em EVA ou material similar dois pares de mãos com velcro nas pontas dos 
dedos (dos dois lados de cada dedo para prender na palma da mão ou prender no fundo 
do material que segura as mãos). Cada par deve ter uma cor diferente da outra (Figura 1). 
Na roda de conversa explique que vão contar até o 12. Faça com eles a contagem dos 
elementos. Comece pelo 1 e vá até o 10. Quando terminar o 10, pergunte se eles se 
recordam como é a representação do número 12. 
Caso negativo, dê dicas: 

 Volte a contar do 1 ao 10 de forma coletiva e oral usando os dedos. Mostre que, quando chegar ao 10, todos os 
dedos da mão foram usados. 

 Nesse momento, pergunte quantos dedos estão faltando para chegar ao DOZE. Espere a resposta, se não 
souberem, dê dicas. Após responderem que precisam de DOIS DEDOS 
LEVANTADOS, faça a demonstração nas mãos de EVA e conte 
novamente para, agora, formar o numeral DOZE. Represente no par de 
mãos de EVA (Figura 1). 

 Depois, como mostra a Figura 2, faça a representação do número 12, 
conforme figura 2, voltando a contar de forma coletiva e oral a cada número. Lembre-se de separar a caixa que vai 
do 1 ao 10 e, depois, a caixa que irá do 11 ao 20. Isso é importante para que tenham a noção visual das dezenas. 

 Finalize destacando o número 12. 
 
2º. Momento: Após a exploração do número 12, entregue a Folha 37 do caderno do aluno, encontre os numerais 
DOZE na figura e circule-os da sua cor preferida e, ao final, devem cobrir o numeral 12, para isso, disponibilize 
materiais variados para que possam criar à vontade. 

 
FOLHA 37 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
NÚMERO 12  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

ENCONTRE OS NUMERAIS DOZE NA FIGURA 
ABAIXO E CIRCULE-O DA SUA COR PREFERIDA.  

CUBRA O NUMERAL DOZE. 

12 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
PINÓQUIO FIGURAS GEOMÉTRICAS – FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência, prepare um kit para cada criança, conforme figura 
1. O resultado está representado na figura 2. No anexo deste 
documento você encontrará as formas no tamanho a ser trabalhado.  
Na roda de conversa explique que cada um vai fazer o seu Pinóquio! 
Mostre a imagem (Figura 2) para que vejam o Pinóquio montado. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 38 do caderno do aluno e o kit de cada criança. No 
quadro, com o seu kit, vá montando com eles o Pinóquio. Fique atenta 
às crianças com maior dificuldade. Ajude-as. 
Ao final, entregue materiais como cola, glitter, pintura a dedo, tintas e 
pincéis para que cada um dê o seu toque pessoal no Pinóquio. 
 
 

FOLHA 38 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
PINÓQUIO FIGURAS GEOMÉTRICAS  

MONTE SEU PINÓQUIO E DECORE-O DE FORMA BEM CRIATIVA. 
 
Espera- se que as crianças observem o Pinóquio já montado em sala de aula e monte o deles na folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



 

AULA 119 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 119 

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 – Árvore 3D 
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  
B / L– FOLHA 39 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Hoje vamos juntar os sons do B e do L com suas vogais. É importante que 
você produza com antecedência cartelas com esses grupos silábicos para 
poder movimentá-los de acordo com as palavras que surgirem. Cada criança 
deverá, também, ter seu kit com as cartelas. 
 
Nesta aula, separe imagens que representem as palavras em destaque na história. Leia para as crianças a história. 
Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem correspondente.  
Escreva o texto abaixo na lousa e destaque as palavras em vermelho. 
 
A HISTÓRIA DA LEBRE QUE LAMBEU O BOLO (tenha imagens que representem as palavras em destaque.) 
 
A LEBRE LALÁ É UMA EXCELENTE COZINHEIRA. FAZ BOLOS LINDOS E GOSTOSOS. 
SEUS AMIGOS PEDIRAM PARA ELA FAZER UM BOLO DE LARANJA ENFEITADO COM BALAS. 
ENTÃO, LÁ VAI A LEBRE LALÁ FAZER O BOLO. 
O BOLO FICOU PRONTO, MAS NADA DE SEUS AMIGOS CHEGAREM. 
E A LEBRE LALÁ FICOU COM VONTADE DE COMER O BOLO DE LARANJA.  
ELA OLHAVA O BOLO E PENSAVA... ―AI QUE VONTADE DE DAR UMA LAMBIDINHA NESSE BELO BOLO COM 
BALAS‖. 
E NADA DOS AMIGOS CHEGAREM. NEM O LEÃO, NEM O LOBO, NEM O PATO LELÉ.  
E O BOLO LÁ E ELA COM VONTADE DE DAR, AO MENOS, UMA LAMBIDINHA NO BOLO. 
E NÃO SE AGUENTOU. 
FOI LÁ E... LAMBEU UMA PARTE DO BOLO E PENSOU: ―AI QUE DELÍCIA DE BOLO!‖ 
NESSE MOMENTO, ELA OUVIU UM CORO DE VOZES: 
- MUITO BEM DONA LALÁ. LAMBENDO O BOLO QUE VIEMOS COMER... E AGORA? 
ETA! O QUE A LEBRE LALÁ VAI RESPONDER PARA SEUS AMIGOS? 
 

1. Após contar a história, você irá trabalhar com o texto, as imagens e as cartelas dos grupos silábicos. 
2. Reforce o som das sílabas, mostrando o B/L + (A, E, I, O, U) das palavras em destaque.  
3. Ao falar de cada som (BA/LA, BE/LE, BI/LI, BO/LO, BU/LU) levante uma imagem que represente o som e 

monte a palavra com as cartelas. 
4. Mostre que aquele som pode estar no início da palavra ou no final: BELA (tem o som BE e o som LA), BOLO 

(tem o som BO e o som LO) e assim por diante. Para demonstrar, utilize as cartelas.  
5. Conte a história de novo, pausadamente. Quando falar as palavras em destaque, pergunte: o que a lebre 

Lalá fez de gostoso? Espere as crianças responderem (BOLO). Depois da resposta, monte as cartelas da 
palavra. Peça que façam o mesmo.  

6. Vá trabalhando com esses sons perguntando: Onde está o som LA (escreva no quadro) de LALÁ. Deixe que 
encontrem.  

7. Faça isso com as outras palavras em destaque, sempre reforçando que o som pode estar no início ou no 
final, quando for o caso. 

Lembre-se de bater palmas, junto com as crianças, a cada som gerado de cada palavra trabalhada. Isso é 
importante para que reconheçam que palavras são formadas por fonemas. 
 
2º. Momento: 
Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 39 do caderno do aluno peça que completem com BA, BE, BI, 
BO, BU ou LA, LE, LI, LO, LU. 
 
3º. Momento: 
Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os sons já 
trabalhados. 
 
 
 
 
 
  



FOLHA 39 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
B/L 

 
 
COMPLETE COM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

BA BE BI BO BU 

LA LE LI LO LU 

A LU LA BA 

LO BO 

LO BO 

LE BU 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
ANIMAIS DO CAMPO – FOLHA 40 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:  
Na roda de conversa, retome o conceito de campo e suas características. Fale da tranquilidade do campo, dos sons 
dos animais, os tipos de moradias e a possibilidade de lagos, rios, cachoeiras.  
No campo, as paisagens são conhecidas como paisagem natural, pois existe pouca interferência do homem em suas 
paisagens.  
Mostre fotos e imagens para ilustrar o tema. Fale que no campo você fica mais próximo da natureza e dos animais. 
Animais que podemos encontrar no campo e que dificilmente vemos nas cidades. Também mostre imagens desses 
animais: galinha, porco, vaca, boi, cavalo, entre outros. 
 
2º. Momento:  
Após a explanação sobre o campo, distribua a Folha 40 do caderno do aluno peça que liguem e pintem os animais 
a sua moradia. 
 

FOLHA 40 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
ANIMAIS DO CAMPO 

 
PINTE E LIGUE O ANIMAL AO SEU TIPO DE MORADIA (CAMPO / CIDADE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 



ATIVIDADE 3 – ARTE 
ÁRVORE 3D 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
Para essa atividade, seria interessante preparar a massinha de modelar um dia antes. As massinhas duram 
bastante se forem guardadas em um saco bem fechado (cerca de 10 dias). Depois disso, o sal começa a sair da 
massa e é hora de fazer outra! Mas, se preferir, pode utilizar a massinha de modelar comprada. 

Receita da massa de modelar:  
4 xícaras de farinha de trigo  
3 colheres (sopa) de óleo 
1 ½ xícara de água 
1 xícara de sal 
Corante alimentício 
Modo de Preparo:  
Em um recipiente, misture a farinha e o sal. Adicione, aos poucos, a água, tomando cuidado para a mistura não ficar 
muito mole (se não precisar, não despeje toda a água). Misture bem. 
Adicione o óleo e misture novamente. Com a ajuda das mãos, tente achar o ponto da massa. Se necessário, coloque 
um pouco mais de farinha e vá amassando. 
Divida a massa em quantas bolinhas quiser. Em cada uma, adicione o corante. Se não tiver esse ingrediente, pode 
usar tinta guache. Depois de aplicar, vá amassando as massinhas para pegarem a cor. Coloque mais corante se 
preferir, conforme for amassando. 
Você pode usar corantes de cores diferentes para fazer cada massinha de uma cor! A massinha demora umas duas 
horas para ficar com a cor bem bonita. 
1º Momento:  
 
Na roda de conversa, mostre a obra  Árvore (sem dizer o nome da obra) do artista Marcelo 
Camargo, disponível em: https://www.artmajeur.com/pt/marcelocamargo/artworks/9641497/arvore, 
comente que o artista começou suas atividades artísticas em 1979 , quando recebeu premiação no 
Concurso de Pintura estudantil da cidade de Porto Alegre, representando o Colégio Militar dessa 
cidade. Estudou na Escola de Artes e Ofícios de Porto Alegre, tendo como mestre Simone 
Gabardo Fernandes. Atualmente estuda com o artista William Marx. 
Faça algumas perguntas que poderão ajudar as crianças a observarem a imagem, como por 
exemplo: O que Marcelo Camargo pintou na imagem? Quais cores o artista utilizou?  
 
2º Momento:  
Disponibilize a imagem em um espaço na altura dos olhos das crianças e peça para que a observem.  
Entregue um pedaço de massinha de modelar para cada criança, proponha que cada criança faça sua árvore. Devem 
representar as partes das árvores (raiz, tronco, galhos, folhas/flores). Explique que a árvore será moldada sobre o 
papel cartão marrom. Coloque grande quantidade de lantejoulas, papéis variados, raspas de lápis, para que colem na 
modelagem. 
Circule pela sala durante a atividade e incentive-os a soltar a criatividade. Exponha a atividade num lugar visível para 
que todos possam apreciá-las. 
 
  

https://www.artmajeur.com/pt/marcelocamargo/artworks/9641497/arvore


AULA 120 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 120 

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 41 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 42 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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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 
NUMERAIS – FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência, separe: 

 cartelas com numerais que vão do 1 ao 12, e 

 imagens contendo de 1 a 12 elementos. As imagens devem ser simples. 
 
Faça a sequência numérica do 1 ao 20 e utilize-as nas atividades onde serão trabalhados 
os numerais de 1 ao 20. Tenha sempre a sequência numérica próxima das crianças para 
auxiliar a realização da atividade. 
 
Na roda de conversa, informe que farão o ―Jogo da Contagem dos 
Elementos‖. Explique que você levantará uma figura e que deverão dizer 
quantos elementos tem e, depois, achar o numeral correspondente. Nessa 
atividade sua ajuda é muito importante. A cada figura mostrada aponte 
cada elemento e deixe-os contar. 
 
2º Momento: 
Após terminar o Jogo, entregue a Folha 41 do caderno do aluno e peça que observem a sequência numérica e 
pintem de vermelho o número total de lápis correspondente e circule de azul os números que vem antes e depois do 
número que você pintou de vermelho 
 

FOLHA 41 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
NUMERAIS  

 
OBSERVE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA E PINTE DE VERMELHO O NÚMERO DE LÁPIS CORRESPONDENTE. 
CIRCULE DE AZUL OS NÚMEROS QUE VEM ANTES E DEPOIS DO NÚMERO QUE VOCÊ PINTOU DE 
VERMELHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ/ TROCANDO AS VOGAIS – FOLHA 42 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 

Agora só com o O 
 
O sopo no lovo pó 
No lovo porquo no quor 
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 42 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 42 

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: _____/_____/___ 
 
 

 
  

A a 

E e 

I i 

O o 

U u 



 

 

 

 

 

 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 5 
 

AULAS DE 121 a 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 121 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 121 

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 43 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 44 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 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA M – FOLHA 43 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente sobre a letra M. Apresente uma cartela similar à da figura ao 
lado. No quadro, exemplifique que a letra M pode ser escrita de várias formas (letra bastão e 
letra cursiva), demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra M 
(maçã, macaco, melancia, miau, mola, muro etc.), dê ênfase no som para que percebam a 
letra M nas palavras. Peça que digam palavras que comecem com a letra ―M‖, pode deixar a 
explicação da letra M mais lúdica mostrando o vídeo da letra M:  
https://www.youtube.com/watch?v=waqyDX_S24A. 
 
Letra tem som. 
Hoje nós vamos aprender o som da letra M. 
Vamos lá! 
O Som da letra M é... 
Maçã, 
Tente você também. 
Agora vamos tentar mais uma vez. 
O Som da letra M é... 
Mesa, 
Tente você também. 
Vamos tentar mais uma vez. O Som da letra M é... 
Macaco. 
Tente você também. 
Sempre mostrar as imagens correspondente ao que se fala. 
 
Após esse momento, converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo e outras que você tenha 
mostrado por meio de imagens. Peça que, uma de cada vez, fale a letra ―M‖. Importante que todas falem para que 
possam assimilar o som. Escreva as palavras no quadro com letra bastão e cursiva para que percebam as diferentes 
grafias.  
Se considerar interessante, distribuir giz para que as crianças escrevam no chão, em cima de folhas de papel pardo, 
as diferentes formas de representar a letra M. Propor que investiguem objetos que estejam na sala e que comecem 
com essa letra. 
Por fim, volte a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. 
Mostre cada som no quadro: MA – CA – CO – três palmas; ME – SA – duas palmas; MU – RO – duas palmas; e 
assim por diante. 
  
2º Momento: 
Após exploração da letra M, entregue a Folha 43 do caderno do aluno. Peça que cubram a letra M e, depois, batam 
palmas para cada som e marquem com um ―x‖ quantos sons tem cada palavra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=waqyDX_S24A


 
FOLHA 43 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA M 

 
COMPLETE COM A LETRA ―M‖, BATA PALMAS PARA CADA SOM E MARQUE COM UM ―X‖ QUANTOS SONS 
TEM CADA PALAVRA. 
 
 
 
 
 
 

X X   

 
 
 
 
 
 

X X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

X X   

X X   

X X X  

 
 
  

M_A ÇÃ MO TO 

MI LHO 

ME SA 

MA CA CO 



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 122 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 122 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 46 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  
SONS DO “M” – FOLHA 45 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Esta semana serão trabalhados os sons do M e das vogais. É 
importante que você produza com antecedência um alfabeto móvel como o indicado 
na figura ao lado para cada grupo silábico (D, F, G e assim por diante). Produza, também, 
cartelas do grupo silábico M para pode movimentá-las e formar novas palavras. Cada criança 
deve ter seu kit de cartelas. 
Mostre o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=C-vrOkpaeRY 
Após assistir ao vídeo, conte a história abaixo, a cada personagem ou objeto, mostre imagens 
correspondentes. Escreva o texto abaixo na lousa e destaque as palavras em vermelho.  
O mestre cuca Macaco Matias. 
Hoje é aniversario do mestre cuca macaco Matias e ele vai fazer uma comida maravilhosa 
para seus amigos. 
Foi ao mercado para comprar algumas coisas... melão, maçã, melancia, morango, macarrão, milho e tomate. Ele 
vai fazer macarrão com molho de tomate. (pergunte: Quem gosta de macarrão com molho de tomate?) 
No molho, ele gosta de colocar milho e bastante muçarela. Ele vai preparar suco de melancia bem gostoso para 
seus amigos. De sobremesa ele vai fazer Torta de maçã. 
E você, qual a sobremesa que você mais gosta? 
 

16. Após mostrar um vídeo e contar a história reforce o som das iniciais (M) junto com as vogais. Fale o som do 
M + o som das vogais. Mostre que o som M + A forma o som MA e assim por diante.   

17. Ao falar de cada som (MA, ME, MI, MO, MU) levante uma imagem cuja sílaba inicial represente o som. 
18. Agora é hora de praticar: prenda o seu kit (figura ao lado) em tamanho grande no quadro ao lado da história. 
19. Entregue um kit para cada criança.  
20. Conte a história de novo, pausadamente. Quando falar as palavras em destaque, pergunte: quem era o 

mestre cuca? (macaco). Depois da resposta, encaixe a figura da lagoa no espaço do kit e peça que façam o 
mesmo. A seguir, pegue as cartelas para montar a palavra. Peça que façam o mesmo com suas cartelas. 

21. Pergunte também: qual era o nome do macaco? (Matias). O que ele estava comemorando? (Seu aniversário)  
22. Peça que escutem o som inicial da palavra macaco... Fale pausadamente e, depois, peça que repitam.  
23. Pergunte como podemos encontrar o MA em MACACO (deixe o MA em destaque no quadro). 
24. Repita com as outras palavras em destaque. Sempre montando a palavra com as cartelas. 

Ao final, com as palavras montadas no quadro, convide-os a bater palma em cada som: MER – CA – DO – três 
palmas; MO – LHO – duas palmas; MI – LHO – duas palmas; MA – CA – CO – três palmas e assim por diante. 
 
2º. Momento: Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 45 do caderno do aluno e que liguem os sons 
às palavras. Ao final, todos devem falar as palavras da atividade, batendo palmas para cada som produzido. 
 
3º. Momento: Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os 
sons já trabalhados. 
 

FOLHA 45 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SONS DO “M” 

 
LIGUE OS SONS ÀS PALAVRAS. 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

MA ME MI MO MU 

https://www.youtube.com/watch?v=C-vrOkpaeRY


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
PINÓQUIO – FOLHA 46 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 46 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 46 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
PINÓQUIO 

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

  



AULA 123 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 123 

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 47 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 48 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  
NUMERAL 13 – FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência, separe um kit para cada criança com 13 elementos (pode ser 
tampinhas, lápis de cor, giz, canetinhas, bloquinhos de montar etc.) e entregue 
para cada criança. 
Confeccione em EVA ou material similar dois pares de mãos com velcro nas 
pontas dos dedos (dos dois lados de cada dedo para prender na palma da mão 
ou prender no fundo do material que segura as mãos). Cada par deve ter uma cor 
diferente da outra (Figura 1). 
Na roda de conversa explique que vão contar até o 13. Faça com eles a 
contagem dos elementos. Comece pelo 1 e vá até o 10. Quando terminar o 10, pergunte se eles se recordam como é 
a representação do número 13. 
Caso negativo, dê dicas: 

 Volte a contar do 1 ao 10 de forma coletiva e oral usando os dedos. 
Mostre que, quando chegar ao 10, todos os dedos da mão foram 
usados. 

 Nesse momento, pergunte quantos dedos estão faltando para chegar 
ao ONZE. Espere a resposta, se não souberem, dê dicas. Após 
responderem que precisam de TRÊS DEDOS LEVANTADOS, faça a 
demonstração nas mãos de EVA e conte novamente para, agora, formar o numeral ONZE. Represente no par de 
mãos de EVA (Figura 1). 

 Depois, como mostra a Figura 2, faça a representação do número 11, conforme figura 2, voltando a contar de 
forma coletiva e oral a cada número. Lembre-se de separar a caixa que vai do 1 ao 10 e, depois, a caixa que irá 
do 11 ao 20. Isso é importante para que tenham a noção visual das dezenas. 

 Finalize destacando o número 13. 
 
2º. Momento: 
Após a exploração do número 13, entregue a Folha 47 do caderno do aluno e peça cubram o numeral 13 com giz 
de cera e, depois, cubram o nariz do Pinóquio com somente 13 pontinhos feitos com cotonete. Ajude as crianças a 
completarem as atividades. 
 

FOLHA 47 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NUMERAL 13 

 
CUBRA O NUMERAL 13 COM GIZ DE CERA E, DEPOIS, CUBRA O NARIZ DO PINÓQUIO COM SOMENTE 13 
PONTINHOS FEITOS COM COTONETE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que as crianças cubram o número 13 com giz de cera e que façam 13 pontinhos com cotonete no 
nariz de Pinóquio. 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
O PRESENTE DO MACACO MATIAS – FOLHA 48 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Roda de conversa explique que eles vão preparar o presente para o macaco Matias, pois amanhã será a festa de 
aniversário dele. Cada saquinho deve conter: (essa lista pode mudar. O importante é trabalhar os numerais vistos até 
aqui 11, 12, 13 e reforçar o outros entre 1 e 10. Preparar com antecedência os itens da lista para entregar para cada 
criança.)  
12 lápis coloridos 
1 borracha 
5 pincéis 
3 tintas diferentes 
11 canudos 
12 palitinhos 
e 1 saquinho para pôr os itens.  
 
Disponibilize uma quantidade maior de cada item para cada criança para que possam contar e selecionar somente a 
quantidade solicitada. Organize como a atividade será realizada, ou seja, você define qual item da lista será contado 
e, em conjunto com você, contarão a quantidade proposta. Depois, separam o item sem colocar no saco. 
Repita esse procedimento até o final. 
 
2º. Momento: distribua a Folha 48 do caderno do aluno e peça que desenhem os itens do presente, contem a 
quantidade e registre no local indicado.   
 

 
FOLHA 48 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
O PRESENTE DO MACACO MATIAS 

 
DESENHE OS ITENS DO PRESENTE, CONTE A QUANTIDADE E REGISTRE NO LOCAL INDICADO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta depende dos itens e suas quantidades. 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

ITEM 

 

ITEM 

 

ITEM 

 

ITEM 

 

ITEM 

 

ITEM 

 

QUANTIDADE 

QUANTIDADE 

QUANTIDADE 

QUANTIDADE 

QUANTIDADE 

QUANTIDADE 



AULA 124 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 24 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 49 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 50 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 51 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 a saída 

Saída: 16h30 

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

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
SONS DO B, L e M – FOLHA 49 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Hoje vamos juntar os sons do B, do L e do M com suas vogais.  
É importante que você produza cartelas dos grupos silábicos B, L e M para poder 
formar as palavras que serão trabalhadas para que possa construir as palavras em 
destaque na história. Também será necessário separar imagens que representem as 
palavras em destaque da história com o nome escrito. Lembre-se de que serão 
necessárias várias cópias dessas cartelas, pois os sons se repetem durante a 
história. Faça um kit como esse da figura ao lado para todas as crianças. 
 
Leia a história. Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem correspondente.  
 
A festa de aniversário do macaco Matias (tenha imagens que representem as palavras em destaque.) 
 
Chegou a hora de comemorar o aniversário do macaco Matias. Ele chamou seus amigos. Vocês sabem quem são? 
O pato Lelé, a lebre Lalá, o leão Leonel e o lobo Bartolomeu. Cada um trouxe um presente. 
O pato Lelé trouxe uma bermuda laranja. A lebre Lalá trouxe um bolo de morango. O leão Leonel pensou que seu 
amigo macaco iria gostar de uma mala para viajar e o lobo Bartolomeu... bom ele nada de chegar, pois chovia 
muito e ele estava atrasado. Depois de passar um tempo todos ouviram os passos do lobo Bartolomeu...  ó coitado! 
Ele estava cheio de lama. Tinha escorregado no chão, mas também trouxe um presente: uma bola branca que 
também caiu na lama e, que pena, já não estava mais branca. 
Qual dos presentes você mais gostou? 
 

8. Após contar a história, reforce o som das iniciais (M, L e B) das palavras em destaque. 
9. Reforce o som das sílabas, mostrando o M/B/L + (A, E, I, O, U) das palavras em destaque.  
10. Ao falar de cada som levante uma imagem correspondente represente o som. 
11. Mostre que aquele som pode estar no início da palavra, no meio ou no final: BOLO (tem o som BO e o som 

LO), BERMUDA (tem o BER e o MU), BARTOLOMEU (BAR, TO, LO, MEU) e assim por diante. 
12. Utilize as cartelas dos grupos silábicos para montar as palavras em destaque que aparecem na história.  
13. Conte a história de novo, pausadamente. Quando falar as palavras em destaque, pergunte: A festa era para 

quem? O que o macaco matilhas recebeu de presente? A cada resposta, utilize as cartelas dos grupos 
silábicos para formar as palavras. Peça que montem as palavras junto com você. 

14. Vá trabalhando com esses sons perguntando: Onde está o som LA (escreva no quadro) de LALÁ? Onde está 
o som MA (escreva no quadro) de macaco? Deixe que encontrem. Se não conseguirem, faça a 
demonstração utilizando as cartelas. 

15. Faça isso com as outras palavras em destaque, sempre reforçando que o som pode estar no início ou no 
final, quando for o caso. 

16. Ao final, convide todas as crianças a baterem palmas em cada som de cada palavra trabalhada. Isso é 
importante para que reconheçam que palavras são formadas por fonemas. 

 
 
2º. Momento: 
Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 49 do caderno do aluno peça que completem os sons que 
faltam. Faça a atividade com eles utilizando as cartelas dos grupos silábicos. Ao final, solicite que batam palmas a 
cada som produzido em cada palavra para que possam marcar com ―Xs‖ o número de sons. Sua orientação é muito 
importante. 
 
3º. Momento: 
Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os sons já 
trabalhados. 
  



FOLHA 49 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SONS DO B, L e M 

 
COMPLETE OS SONS QUE FALTAM E MARQUE COM UM ―X‖ O NÚMERO DE SONS QUE CADA PALAVRA 
TEM. 
 
 

 
 
 

 
 

X X X  

 
 
 
 
 
 

X X   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

X X   

X X   

X X   
X X   

 
  

BER MU MA LA 

BO LO 

BO LA 
MO LA 

DA 

LO BO 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
CHAPÉU DE PAPEL– FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Para essa aula separe antecipadamente uma bandeira do país e algumas folhas de jornal. 
Deixe a bandeira em algum local de fácil visualização para as crianças. Pode deixá-la em algum local da sala durante 
a semana de 7 de setembro. 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa comente com as crianças que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a 
independência do Brasil as margens do Rio Ipiranga e trouxe ―Independência ou morte!‖ como um marco histórico do 
país. A partir de então, desvinculamos nossos laços coloniais com Portugal e iniciamos um novo período cultural, 
sociológico e histórico no país. Por se tratar de crianças pequenas, não irão compreender muito o significado de 7 de 
setembro, mas é importante que se comente de forma leve e trabalhe os símbolos da bandeira, cores, entre outras 
coisas para retratar a semana de 7 de setembro. 
Após apresente a história: Chapéu de papel –  Regina Siguemoto, desenhos: Martinez – disponível no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=OOqCIZ2hGd4 
 
Chapéu de papel 
De dobra em dobra, o papel de jornal virou um chapéu. 
O menino pegou e... 
- Vou brincar de soldado! 
Marcha soldado, cabeça de papel se não marchar direito vai preso pro quartel 
O quartel pegou fogo... 
O menino, deu o sinal. 
O carro do circo parou. 
A jaula do leão abriu, e ele escapuliu! 
O palhaço riu! 
O macaco fugiu! 
O mágico sumiu! 
E o menino! Você viu? Tchau! 
E esta história entrou por uma porta e saiu por outra, e quem quiser que conte outra! 
 
 
2º Momento:  
Com antecedência faça um chapéu grande para cada criança usar e quatro pequenos para 
que as crianças possam colar na folha do caderno do aluno. Se possível tenha pequenas 
bandeiras do Brasil com um suporte para segurarem. 
Entregue o chapéu grande para cada criança e deixe que as crianças brinquem, pode 
cantar com eles e marchar pela sala brincando de Marcha Soldado. 
 
              Marcha Soldado 
 
Marcha Soldado 
Cabeça de Papel 
Se não marchar direito 
Vai preso pro quartel 
 
O quartel pegou fogo 
A polícia deu sinal 
Acode acode acode 
A bandeira nacional. 
 
3º Momento: 
Após a exploração do tema, disponibilize os chapéus pequenos e tinta de pintura a dedo na cor da bandeira (verde, 
amarelo, azul e branca). Peça que cada aluno pinte um chapéu de cada cor e, depois, cole na Folha 50 do caderno 
do aluno. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OOqCIZ2hGd4


 
FOLHA 50 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
CHAPÉU DE PAPEL 

 
COLE AQUI SEUS LINDOS CHAPÉUS! 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



ATIVIDADE 3 – ARTE  
PEIXE BRASILEIRO – FOLHA 51 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, retome com as crianças as cores da bandeira do Brasil, veja se eles se lembram quais 
são as cores. Explique que irão criar um peixe especificamente do Brasil. 
Com antecedência, faça os moldes como indicado na figura 1 (um para cada criança e dois para você: um peixe todo 
montado e outro para montar junto com as crianças).  
Mostre para as crianças o resultado final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º. Momento:  
Disponibilize o molde e as fitas para as crianças. Comece com a cor azul e vá montando junto com eles, só passe 
para a outra cor quando todos completarem essa etapa. Ajude-os. 
Repita o processo com todas as cores. Ao terminarem o peixe, dê ênfase as cores da bandeira brasileira e indique 
que o peixe tem essas cores, por isso, é um ―peixe muito brasileiro‖. Pergunte o que eles acharam da atividade. Ao 
final, entregue a Folha 51 do caderno do aluno para que colem o peixe e terminem de decorar de acordo com a 
criatividade de cada um. Disponibilize materiais.  
 
 

FOLHA 51 

ATIVIDADE 3 - ARTE 
PEIXE BRASILEIRO 

 
COLE E DECORE SEU PEIXE BRASILEIRO 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



AULA 125 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 125 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – BATALHA DO MOVIMENTO/ MARACÁ 

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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
NUMERAIS ATÉ “13” – FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Faça a sequência numérica do 1 ao 20 e utilize-as nas atividades que 
envolvam o trabalho da sequência numérica. Tenha sempre essa 
sequência próxima das crianças para auxiliar a realização da 
atividade. 
 
Comente que a atividade de hoje se chama ―Quem tem mais‖. 
Distribua 13 bolinhas coloridas e um saco para cada criança. Peça que coloquem as bolinhas dentro do seu saco. 
Explique que, a cada rodada, as crianças pegarão uma quantidade aleatória de bolinhas e esconderão na mão. 
Quando você der o sinal ―MOSTRAR‖, todas as crianças deverão colocar as bolinhas no chão em frente a elas. 
Nesse momento você indicará uma cor e cada criança contará quantas bolinhas daquela cor pegou. Pergunte a todos 
quem tem mais bolinhas da cor pedida. Não importa se houver empate, pois não estão disputando nada. Depois, 
nessa mesma rodada, você pode indicar outra cor para contarem novamente. Repita o processo quantas vezes achar 
necessário. Ao final peça para as crianças contarem quantas bolinhas elas têm no total. 

 
 
2º Momento: 
Após terminar o Jogo, entregue a Folha 52 do caderno do aluno e peça que pintem as bolinhas conforme a cor e o 
número de bolinhas que estão dentro do seu saco. 
 
 
 

FOLHA 52 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NUMERAIS ATÉ “13” 

 
PINTE AS BOLINHAS CONFORME A COR E O NÚMERO DE BOLINHAS QUE ESTÃO DENTRO DO SACO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 126 a 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 126 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 26 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – 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  
- Atividade 2 – Pinóquio/ jangada 

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 

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA C – FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente sobre a letra C. Apresente uma cartela similar à da figura ao lado. 
No quadro, exemplifique que a letra C pode ser escrita de várias formas (letra bastão e letra 
cursiva), demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra C (cachorro, 
cama, cola etc.). Dê ênfase no som para que percebam a letra C nas palavras que estão sendo 
trabalhadas. Lembre-se de convidá-los a bater palmas a cada som (sílaba) falada e escreva o 
número de sons da palavra ao lado. Para deixar a explicação da letra C mais lúdica mostre a 
música da letra C: https://www.youtube.com/watch?v=SJO9XWbOolo.  
Letra C 
Letra C 
Cadê você? 
Aqui está você 
Esse é o C de carro 
Esse é o C de circo 
Muito bem! Parabéns! 
 
A seguir, converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo. Peça que, uma de cada vez, fale a 
letra ―C‖. Importante que todas falem para que possam assimilar o som. Mostre a diferença do CA – CO – CU e do 
CE – CI. Apresente imagens sempre. Proponha que investiguem objetos que estejam na sala e que comecem com a 
letra C. Depois, mostre outras maneiras de escrever essa mesma letra. Mostre a escrita em letra bastão e em letra 
cursiva, em letra maiúscula e minúscula. Distribua giz para que as crianças escrevam no chão ou em cima de folhas 
de papel pardo, as diferentes formas de representar a letra C.  
 
2º Momento: 
Após exploração da letra C, entregue a Folha 53 do caderno do aluno e indiquem quantos sons tem, circulem os 
sons ―CE‖ e ―CI‖ de vermelho e os sons ―CA‖, ―CO‖ e ―CU‖ de azul. 

 
FOLHA 53 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA C 

INDIQUEM QUANTOS SONS TEM, CIRCULEM OS SONS ―CE‖ E ―CI‖ DE VERMELHO E OS SONS ―CA‖, ―CO‖ E 
―CU‖ DE AZUL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

X X   X X   

X X   
X X X  

X X   X X X  

 
  

CARRO 

Carro 
CIRCO 

Circo 

CISNE 

Cisne 

CEBOLA 

Cebola 

CUECA 

Cueca 

CÔCO 

Côco 

https://www.youtube.com/watch?v=SJO9XWbOolo


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 127 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 127 

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 54 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 55 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  
SONS DO “C” – FOLHA 54 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Esta semana será trabalho os sons do C e das vogais. É importante que você produza com 
antecedência um alfabeto móvel como o indicado na figura ao lado para cada grupo silábico 
(D, F, G e assim por diante). Produza, também, cartelas do grupo silábico C para formar as 
palavras. Cada criança deve ter seu kit de cartelas. 
Leia a história para as crianças. Cada vez que você falar a palavra que está destacada no 
texto, levante a imagem correspondente.  
 
A coelhinha que tinha medo do frio (tenha imagens que representem as palavras em 
destaque.)  
Era um dia frio na floresta e todo mundo já sabia que a coelha Cibele tinha medo do frio e 
todo mundo já sabia que era um dia que ela não sairia de sua casa. Hoje era dia de toda 
floresta ir ao cinema, mas estava muito frio e Cibele não iria não. Que pena! 
Nesses dias de frio ela gosta de colocar um casaco colorido e ficar bem quietinha na cama. 
Se cobre todinha para sentir calor. 
Prepara uma gostosa sopa de cenoura em uma cuia com seu nome. 
 
E você, o que gosta de fazer no frio? 
 

1. Após mostrar um vídeo e contar a história reforce o som das iniciais (C) junto com as vogais. Fale o som do M + o 
som das vogais. Mostre que o som C + A forma o som CA e assim por diante.   

2. Ao falar de cada som (CA, CE, CI, CO, CU) levante uma imagem cuja sílaba inicial represente o som. 
3. Agora é hora de praticar: prenda o seu kit (figura ao lado) em tamanho grande no quadro ao lado da história. 
4. Entregue um kit para cada criança.  
5. Conte a história de novo, pausadamente. Quando falar as palavras em destaque, pergunte: quem era o mestre 

cuca? (macaco). Depois da resposta, encaixe a figura da lagoa no espaço do kit e peça que façam o mesmo. A 
seguir, pegue as cartelas para montar a palavra. Peça que façam o mesmo com suas cartelas. 

6. Pergunte também: qual era o nome da Coelha? (Cibele).  
7. Peça que escutem o som inicial da palavra Cibele... Fale pausadamente e, depois, peça que repitam.  
8. Pergunte como podemos encontrar o CA em CASACO (deixe o CA em destaque no quadro). 
9. Repita com as outras palavras em destaque. Sempre montando a palavra com as cartelas e pedindo para eles 

montarem também. 
Ao final, com as palavras montadas no quadro, convide-os a bater palma em cada som. Exemplo: CA – SA – CO – três 
palmas; CA – SA – duas palmas; CE – NOU – RA – três palmas; CO – E – LHA – três palmas e assim por diante. 
 
2º. Momento: Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 54 do caderno do aluno peça que ajudem a coelha 
Cibele achar seu casaco. Para isso, devem pintar somente os quadrados com CA-CE-CI-CO-CU. 
 
3º. Momento: Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os sons 
já trabalhados. 

 

FOLHA 54 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SONS DO “C” 

 
ESTÁ MUITO FRIO E A COELHA CIBELE PERDEU SEU CASADO COLORIDO. PARA AJUDÁ-LA A ENCONTRAR, 
PINTE SOMENTE OS QUADRADOS COM CA-CE-CI-CO-CU. 
 
 

CA MA BA LA 

CO CE LE BE 

MO CI CA MU 

LU ME CU BA 

LO BO CI CA 

 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
PINÓQUIO– FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma 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 55 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 55 

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 121 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 28 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Numeral 14 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – 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  
NUMERAL 14  

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência, separe um kit para cada criança com 14 elementos (pode ser 
tampinhas, lápis de cor, giz, canetinhas, bloquinhos de montar etc.) e entregue 
para cada criança. 
Confeccione em EVA ou material similar dois pares de mãos com velcro nas 
pontas dos dedos (dos dois lados de cada dedo para prender na palma da mão ou 
prender no fundo do material que segura as mãos). Cada par deve ter uma cor 
diferente da outra (Figura 1). 
Na roda de conversa explique que vão contar até o 14. Faça com eles a contagem 
dos elementos. Comece pelo 1 e vá até o 10. Quando terminar o 10, pergunte se eles se recordam como é a 
representação do número 14. 
Caso negativo, dê dicas: 

 Volte a contar do 1 ao 10 de forma coletiva e oral usando os dedos. 
Mostre que, quando chegar ao 10, todos os dedos da mão foram 
usados. 

 Nesse momento, pergunte quantos dedos estão faltando para chegar ao QUATORZE. Espere a resposta, se não 
souberem, dê dicas. Após responderem que precisam de QUATRO DEDOS LEVANTADOS. Faça a demonstração 
nas mãos de EVA e conte novamente para, agora, formar o numeral QUATORZE. Represente no par de mãos de 
EVA (Figura 1). 

 Depois, como mostra a Figura 2, faça a representação do número 14, conforme figura 2, voltando a contar de 
forma coletiva e oral a cada número. Lembre-se de separar a caixa que vai do 1 ao 10 e, depois, a caixa que irá 
do 11 ao 20. Isso é importante para que tenham a noção visual das dezenas. 

 Finalize destacando o número 14. 
 
 
2º. Momento:  
Após a exploração do número 14, explique que todos 
vão organizar a sala. Mostre uma caixa que contenha 
triângulos, quadrados e círculos de várias cores, tudo 
misturado. Coloque ao lado dessa caixa, 3 caixas 
personalizadas com essas figuras geométricas, 
conforme a figura ao lado. 
Atenção – tem que ter 14 peças de cada forma! 
Chame uma criança de cada vez e solicite que ela 
pegue uma determinada quantidade de figuras para 
colocar na caixa correta. A turma toda ajuda na contagem de forma oral e coletiva. Repita esse procedimento até 
que todos tenham participado. 
Vamos treinar mais um pouco a contagem! Agora vamos separar por cor as figuras. Solicite um voluntário e peça 
para escolher uma das caixas e depois contar quantos tem por cor e quantos tem no total, todos ajudam a contar.    
 
  



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
LIGANDO OS NÚMEROS – FOLHA 56 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa explique que vocês vão fazer a baleia que 
engoliu o Gepeto ligando os números. 
No quadro mostre como se monta uma figura ligando os números, 
pode usar como exemplo as imagens da figura ao lado. 
Ligue os dois primeiros pontos, indicando o número 1 e o número 2. 
Pergunte a eles qual seria o próximo número para eles ligarem, e faça 
assim até completar a figura da Lua. Lembre-se de fazer 
pausadamente. Pergunte qual figura foi formada. Repita o processo 
para a figura da Estrela.  
 
2º. Momento: 
Ao terminar a explicação, entregue a Folha  56 do caderno do aluno e disponibilize tinta de pintura a dedo e 
cotonete. Peça que façam a liguem os números para descobrirem o que vai aparecer. É importante que você circule 
pela sala auxiliando-os. Depois de ligar os números e formarem a baleia peça que, com a ponta do cotonete ou dos 
dedos, façam 14 pontinhos no corpo da baleia, para decorá-la. Ao final, peça que apontem e contem em voz alta os 
pontinhos de maneira oral e coletiva. 
 

FOLHA 56 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
LIGANDO OS NÚMEROS 

 
O QUE É O QUE É? LIGUE OS NÚMEROS E FORME A FIGURA. DEPOIS, DECORE COM  14 PONTINHOS 
FEITOS COM A PONTA DO COTONETE OU DOS DEDOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



AULA 121 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 29 

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

Saída: 16h30 

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

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
SONS DAS LETRAS – FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Hoje vamos juntar os sons das consoantes já trabalhadas com suas vogais.  
É importante que você produza cartelas dos grupos silábicos das consoantes já 
trabalhadas e acrescentar o novo grupo silábico do ―C‖, ver item Cartelas dos 
Sons das Letras no início deste caderno.  
As cartelas formarão as palavras que serão trabalhadas e que estão em 
destaque no texto das rimas. Também será necessário separar imagens que 
representem as palavras em destaque, com o nome escrito dentro delas. 
Lembre-se de que serão necessárias várias cópias dessas cartelas, pois os 
sons se repetem. Faça um kit para cada criança dessas cartelas. 
 
Leia a história. (Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem correspondente.)  
 
Dia das Rimas 
 
Hoje é o dia da rima. 
Vamos brincar de rimar! 
Cama rima com lama... aff, que sujeira! 
O Lobo rima com bobo, mas ele é muito esperto. 
Bola rima cola e com mola também. 
Mala com bala. 
Mico rima com bico. 
Quantas rima podemos fazer misturando as letras. Que divertido! 
E o nome da professora, rima com que? 
 

1. Após o texto, reforce o som dos grupos silábicos das palavras em destaque. 
2. Ao falar de cada som levante uma imagem correspondente. 
3. Mostre que aquele som pode estar no início da palavra, no meio ou no final. 
4. Utilize as cartelas dos grupos silábicos para montar as palavras em destaque que 

aparecem no texto. 
5. Prenda as palavras de cada grupo de rima, uma embaixo da outra. Veja exemplo na 

figura ao lado. Sempre utilizar imagens para auxiliar a compreensão. 
6. Vá trabalhando com esses sons perguntando: Onde está o som LA (escreva no quadro) de LAMA? Onde 

está o som MA? Faça isso com as outras palavras em destaque, sempre reforçando que o som pode estar no 
início ou no final, quando for o caso. 

7. Ao final, convide todas as crianças a baterem palmas em cada som de cada palavra trabalhada. Isso é 
importante para que reconheçam que palavras são formadas por fonemas. 

 
2º. Momento: 
Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 57 do caderno do aluno peça que pintem os círculos que 
formam as palavras. Ao final, escreva no quadro as palavras da atividade e solicite que batam palmas a cada som 
produzido em cada palavra para que possam marcar com ―Xs‖ o número de sons. Sua orientação é muito importante. 
 
3º. Momento: 
Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os sons já 
trabalhados. 
  



FOLHA 57 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
SONS DAS LETRAS 

 
PINTE OS QUADRADOS QUE FORMAM AS PALAVRAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CO 

MA 

CA 

BE 

LA 

MA 

CA 

BE 

LO LO 

CAMA LAMA 

LA MA 

CA BO LO 

BOLA 
LA 

MA CA 

BO 

LO 

MALA 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ONDE VOCÊ MORA – FOLHA 58 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, comente que vamos falar sobre os diferentes tipos de moradias, apresente para as 
crianças a música ―A Casa‖, de Vinícius de Morais, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ipjly96rzxA 
 
Era uma casa muito engraçada 
Não tinha teto, não tinha nada 
Ninguém podia entrar nela não 
Porque na casa não tinha chão 
Ninguém podia dormir na rede 
Porque na casa não tinha parede 
Ninguém podia fazer pipi 
Porque penico não tinha ali 
Mas era feita com muito esmero 
Na rua dos bobos, número zero 
 
2º Momento:  
Depois de aprenderem um pouco a música conversem sobre o que ela trata: será que existe uma casa que não tem 
teto, chão e paredes? Faça indagações e deixe as crianças conversarem sobre a música. A partir dessas colocações 
questione onde cada criança mora: apartamento, casa, sobrado, mostre imagens. Mostre imagens dos diversos tipos 
de moradia. Pergunte o que acham bacana e o que não. Converse sobre a importância de se ter um LAR e que o 
LAR independe do tipo de moradia, mas sim das pessoas que lá vivem: se vivem em harmonia, respeito etc. 
Entregue a Folha 58 do caderno do aluno e peça para as crianças desenhem suas residências. 
 

FOLHA 58 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
ONDE VOCÊ MORA? 

 
REPRESENTE SUA LINDA CASA! 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ipjly96rzxA


ATIVIDADE 3 – ARTE 
MORRO DA FAVELA/ TARSILA DO AMARAL – FOLHA 59 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: _____/_____/___ 
 
 

 
  

https://www.google.com/search?q=O+que+Tarsila+do+Amaral+quis+dizer+com+a+obra+morro+da+favela?&rlz=1C1CHZN_pt-BRBR972BR972&sxsrf=AOaemvL-CRUhidQMe5Eo2IQ1nQZaDhZ1BQ:1637637167135&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=VhqSsBcw70k90M,MNFIrJqLmiJ51M,_&vet=1&usg=AI4_-kTlrl14opQc1iaj_b20NgSlq7-rjA&sa=X&ved=2ahUKEwjcovjswa30AhUNr5UCHWiEBjUQ9QF6BAgMEAE


AULA 130 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 130 

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 60 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 61 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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
CONTANDO OS PASSOS – FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência, verifique os espaços da sua escola e escolha 
alguns para as crianças andarem. Elas vão contar quantos passos 
leva para ir da sala de aula até os locais escolhidos por você. No 
ponto de chegada estabelecido por você coloque um bonito cartaz 
parabenizando pela chegada e uma caixa com materiais diversos 
que utilizarão para fazer um desenho/pintura (de preferência 
formas geométricas já trabalhadas cortadas em papelão ou EVA). 
LEMBRETE: a distância não deverá ultrapassar à QUATORZE 
passos! 
 
Tenha sempre a sequência numérica próxima das crianças para auxiliar a realização da atividade. 
 
Na roda de conversa, informe que farão o ―Jogo da Contagem dos 
Passos‖. Explique que todos farão um percurso na escola e, desde 
um determinado ponto, todos os passos serão contados. Quando 
chegarem ao destino encontrarão um caixa e, cada um, pegará um 
objeto para utilizarem em seu desenho.  Depois, todos retornam à 
sala de aula. 
 
2º Momento: 
Após terminar o Jogo, entregue a Folha 60 do caderno do aluno e peça que utilizem o objeto que pegaram para 
fazer um desenho ou pintura. Para isso, devem colar o objeto na folha antes de fazer o desenho. Ao final, devem 
pintar, também, o número que representa a quantidade de passos dados. 
 
 

FOLHA 60 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CONTANDO OS PASSOS 

 
UTILIZE O OBJETO QUE PEGARAM PARA FAZER UM DESENHO OU PINTURA. PARA ISSO, COLE O OBJETO 
NA FOLHA ANTES DE FAZER O DESENHO. AO FINAL, PINTE O NÚMERO QUE REPRESENTA A QUANTIDADE 
DE PASSOS DADOS POR VOCÊ NA CAMINHADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

11 12 

13 14 



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 131 a 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 131 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 131 

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  
- Atividade 2 – 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 

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 “V” – FOLHA 62 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente sobre a letra V. Apresente uma cartela similar à da figura ao lado 
ou escreva no quadro, exemplifique que a letra V pode ser escrita de várias formas (letra bastão 
e letra cursiva), demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra V 
(vaca, violão, vovó, viola, vela etc.). Dê ênfase no som para que percebam a letra V nas 
palavras. Peça que digam palavras que comecem com a letra ―V‖ prestando atenção ao som. 
Para deixar a explicação da letra V mais lúdica mostrando a música da letra V: 
https://www.youtube.com/watch?v=UTvScOw4scE. 
 
As letras têm som. Hoje nós vamos descobrir o som da letra V. Vamos lá... 
O som da letra V é... (faça o som da letra V) Vaso. 
Vamos tentar mais uma vez... (faça o som da letra V) Vaca. 
O som do V é... (faça o som da letra V) Vinte. 
 
A seguir, converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo. Peça para 
repetirem as palavras dando ênfase ao som. Escreva essas palavras com letra bastão e cursiva. 
Caso alguma criança tenha vergonha de falar, não force, ao final peça para todos juntos falem a 
letra ―V‖. 
 
Se considerar interessante, distribuir giz para que as crianças escrevam no chão, em cima de folhas de papel pardo, 
as diferentes formas de representar a letra V. Propor que investiguem objetos que estejam na sala e que comecem 
com a letra V. 
 
Voltar a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. VI – O – LÃO – três palmas; 
VA – CA – duas palmas; VE – LA – duas palmas; VIN – TE – duas palmas. 
 
2º Momento: 
Após exploração da letra V, entregue a Folha 62 do caderno do aluno e peça que circulem as figuras que começam 
a letra V. Faça essa atividade com eles. Tenha as imagens presas no quadro e trabalhe o som de cada uma. Ao final, 
utilizando as imagens presas no quadro, convide-os a bater palma em cada som.  
 

FOLHA 62 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “V” 

 
CIRCULEM AS FIGURAS QUE COMEÇAM A LETRA V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UTvScOw4scE


 
 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
CINDERELA – FOLHA 63 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 132 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 132 

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  
- Atividade 2 – 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  
SONS DO “V” – FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Esta semana será trabalho os sons do V e das vogais. É importante que você produza com antecedência um alfabeto 
móvel como o indicado na figura ao lado para cada grupo silábico (D, F, G e assim por diante). Produza, também, 
cartelas do grupo silábico V para formar as palavras (ver item Cartelas dos sonos das letras no início deste 
documento). Cada criança deve ter seu kit de cartelas. 
Leia a história para as crianças. Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem 
correspondente.  
 
A VOVÓ, A VASSOURA E O VIOLÃO (tenha imagens que representem as palavras em destaque.)  
 
ERA UMA VEZ UM MENINO MUITO ENGRAÇADO. CADA SEMANA ELE ESCOLHIA FALAR 
PALAVRAS QUE COMEÇASSEM COM UMA LETRA. ESTA ERA A SEMANA DA LETRA ―V‖. 
ENTÃO, ELE COMEÇAVA O DIA ASSIM: 
VALEU, VOVÓ! VOCÊ VIU A UVA VERDE? VEJO QUE VEM O VENDEDOR DE UVA VERDE 
VINDO ATÉ VOCÊ. 
VOU VARRER A VARANDA COM A VASSOURA VERDE. VEJO A VENTANIA VINDO. 
VARRER NÃO VALERÁ A PENA. VOU PEGAR O VELHO VIOLÃO PARA CANTAR PARA O 
VOVÔ. 
E, ATÉ BEM DE NOITE ELE SÓ FALAVA PALAVRAS COM A LETRA V. SUA VÓ NÃO 
AGUENTAVA MAIS. 
QUANDO ELE FOI DORMIR, SUA VÓ FALOU: 
- UFA... O DIA TERMINOU... AINDA BEM QUE AMANHÃ NÃO VOU OUVIR VOCÊ FALANDO PALAVRAS COM A 
LETRA V. 
- VOVÓ, DE VERDADE VOCÊ ACHA QUE TERMINOU? VEM O DIA, VEM A NOITE. VENTO VAI, VENTO VEM E 
AS PALAVRAS COM V SEMPRE FICAM BEM!  
 

1. Após mostrar um vídeo e contar a história reforce o som das iniciais (V) junto com as vogais. Fale o som 
do M + o som das vogais. Mostre que o som V + A forma o som VA e assim por diante.   

2. Ao falar de cada som (VA, VE, VI, VO, VU) levante uma imagem cuja sílaba inicial represente o som. 
3. Agora é hora de praticar: prenda o seu kit (figura ao lado) em tamanho grande no quadro ao lado da 

história. 
4. Entregue um kit para cada criança.  
5. Conte a história de novo, pausadamente. Faça perguntas a respeito do texto. Depois das respostas, 

pegue as cartelas para montar a palavra. Peça às crianças que façam o mesmo com suas cartelas. 
 
Ao final, com as palavras montadas no quadro, convide-os a bater palma em cada som. Exemplo: CA – SA – CO – 
três palmas; VO – VÓ – duas palmas; U – VA – duas palmas; VEN – DE – DOR – três palmas e assim por diante. 
 
2º. Momento: 
Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 64 do caderno do aluno peça que pintem o som inicial da 
figura. 
 
3º. Momento: 
Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os sons já 
trabalhados. 
  



FOLHA 64 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SONS DO “V” 

 
PINTE O SOM INICIAL DA FIGURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 133 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 133 

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  
- Atividade 2 – 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  
NUMERAL 14 – FOLHA 66 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º. Momento: 
Com antecedência prepare a imagem da Cinderela, do sapato e quinze círculos para você trabalhar no quadro 
enquanto as crianças trabalham no Folha 66 do caderno do aluno. No quadro, faça um circuito similar ao da Folha. 
Na roda de conversa pergunte às crianças: Vamos ajudar a Cinderela achar um belo sapato para ir ao baile? 
Explique como será a atividade. No quadro, prenda a imagem da Cinderela em uma ponta e o sapato na outra. 
Comente que precisam construir o caminho para Cinderela achar o sapato para ir ao baile, para isso, devem numerar 
os círculos com a sequência de 1 a 14. Assim, a Cinderela poderá seguir por cada número e achar o sapato. 
 
Faça a atividade pausadamente, indo do número 1 ao 14. Só passe para o outro número quando todos terminarem o 
anterior. Mostre como os números normalmente são escritos (ver exemplo abaixo). 
 

 
 
 

FOLHA 66 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERAL “14” 

 
AJUDE A CINDERELA A CHEGAR AO SEU SAPATO ESCREVENDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA ATÉ O 14. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
NUMERAL 15 – FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência, separe um kit para cada criança com 15 tampinhas (pode ser também lápis de cor, giz, 
canetinhas, bloquinhos de montar etc.) e entregue para cada criança. 
Na roda de conversa explique que vão contar até o 15. Faça com eles a contagem dos 
elementos. Comece pelo 1 e vá até o 10. Quando terminar o 10, pergunte se eles se 
recordam como é a representação do número 15. 
Caso negativo, dê dicas: 

 Volte a contar do 1 ao 10 de forma coletiva e oral usando os dedos. Mostre que, quando 
chegar ao 10, todos os dedos da mão foram usados. 

 Nesse momento, pergunte quantos dedos estão faltando para chegar ao QUINZE. Espere 
a resposta, se não souberem, dê dicas. Após responderem que precisam de DOIS DEDOS LEVANTADOS, levante 
os seus dedos e conte novamente para, agora, formar o numeral QUINZE. 

 Escreva essa representação no quadro (figura 1). 

 E, por fim, você escreve essa representação conforma figura 2, voltando a 
contar de forma coletiva e oral a cada número. 

 Lembre-se de separar a caixa que vai do 1 ao 10 e, depois, a caixa que irá do 11 
ao 20, conforme figura 2. Isso é importante para que tenham a noção visual das 
dezenas. 

 Finalize destacando o número 15. 
 

 2º. Momento: Após a exploração do número 15, entregue a Folha 67 do caderno do aluno e contem cada 
desenho e registre sua quantidade. Sua ajuda é muito importante. 

FOLHA 67 

ATIVIDADE 2 - ROTINA 
NÚMERAL “15” 

 
CONTE CADA DESENHO E REGISTRE SUA QUANTIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

6 3 4 2 

15 



AULA 134 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 134 

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 a saída 

Saída: 16h30 

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

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A HISTÓRIA QUE NUNCA ACABA – FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Esta semana será trabalho os sons do V e das vogais. É importante que você produza com antecedência um alfabeto 
móvel como o indicado na figura ao lado para cada grupo silábico (D, F, G e assim por diante). Escreva o texto 
abaixo na lousa e destaque as palavras em vermelho. 
Leia para as crianças a história. Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem 
correspondente.  
 
UMA HISTÓRIA QUE NUNCA ACABA (tenha imagens que representem as palavras em destaque.) 
 
ERA UMA VEZ UMA MOÇA CHAMADA BIANCA QUE SEMPRE MOROU NA CIDADE E NÃO CONHECIA O 
CAMPO. POR ISSO, ELA RESOLVEU PASSEAR NA CASA DE SEU TIO MALAQUIAS, QUE MORAVA BEM 
DISTANTE.  
QUANDO LÁ CHEGOU, SEU TIO MALAQUIAS E SUA TIA CECÍLIA FICARAM MUITO FELIZES. 
TODOS OS DIAS BIANCA PASSEAVA PELO SÍTIO DE SEU TIO. VIU VACAS, LEITÕES E MUITO MAIS. 
CADA DIA ERA UMA SURPRESA. 
ANTES DO ALMOÇO, BIANCA NADAVA EM UM LAGO MUITO BONITO QUE TINHA POR LÁ. 
À NOITE, EM SUA CAMA, ELA VIA A LUA BEM BRANQUINHA E SONHAVA MORAR EM UM LUGAR LINDO 
COMO ESSE. 
A CASA DE SEUS TIOS ERA MUITO BACANA, TINHA... (nesse momento, levante imagens que comecem com as 
letras B, L, M, C e V – que são as consoantes já trabalhadas – para as crianças continuar a narrativa. Coloque 
imagens engraçadas para tornar esse momento mais divertido,) 
 
Após contar a história, relembre alguns momentos vinculados com as palavras em destaque no texto e com as 
palavras das imagens que você levantou para as crianças continuarem a narrativa. Todas essas palavras devem ser 
escritas no quadro enquanto você relembra a história e, a cada palavra, lembre-se de: 

1. Reforçar o som das sílabas, mostrando o B/L/C/M/V + (A, E, I, O, U) dessas palavras em destaque.  
2. Entregar a Cartelas dos Sons das Letras (ver esse item no início deste documento) para cada criança para 

que montem junto com você a palavra que está sendo trabalhada, sempre reforçando o som. 
3. Ao final, voltar a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. Exemplo: BI 

– AN – CA – três palmas, e assim por diante. 
 
2º. Momento: 
Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 68 do caderno do aluno peça que descubram o som das 
palavras que aparecem na atividade. Faça essa atividade com eles no quadro, depois cada criança marca a 
resposta em sua folha.  

FOLHA 68 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A HISTÓRIA QUE NUNCA ACABA 

DESCUBRA ONDE ESTÁ O SOM DAS PALAVRAS ABAIXO. 

ONDE ESTÃO OS SONS BA-BE-BI-BO-BU 

 

ONDE ESTÃO OS SONS LA-LE-LI-LO-LU 

ONDE ESTÃO OS SONS CA-CE-CI-CO-CU 

 

ONDE ESTÃO OS SONS VA-VE-VI-VO-VU 

ONDE ESTÃO OS SONS MA-ME-MI-MO-MU 
 
 
 
 

 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 

BALA LOBO CABIDE BOLA LOBO BELEZA 

CASA SACO CANECO VACA MUVUCA 

MUVUCA CAMA 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
UM AMOR DE FAMÍLIA– FOLHA 69 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, apresente a história ―Um amor de família‖ de Ziraldo, disponível em: PDF e imagens 
https://docero.com.br/doc/8185se0 , você pode utilizar fantoches ou recurso visual feito com EVA, por exemplo. 
 
Eu hoje vou apresentar a vocês a minha família. 
Este sou eu, o filho. 
Este aí de óculos é o papai, e esta, com a rosa no cabelo, é a mamãe. 
Este é o pai do papai. Ele é meu avô.  
Esta é a mãe da mamãe. Ela é minha avó.  
Este é o pai do pai do papai. Ele é meu bisavô.  
Esta é a mãe da mãe da mamãe. Ela é minha bisavó.  
Esta é a irmã do meu pai. Ela é minha tia. 
Este é o irmão da minha mãe. Ele é meu tio.  
Este é o filho da irmã da minha mãe. Ele é meu priminho. Ele me deu um soco!  
Mas eu adoro a titia, mãe do meu primo. Ela sabe tantas coisas!  
Ela me ensinou que, em inglês, amor é love.  
Que, em francês, amor é amour.  
Que amor é liebe, em alemão.  
Que, em italiano amor é amore.  
E que em espanhol, amor é amor mesmo. E que amor é libshaft em iidiche.  
Ela me ensinou até a escrever amor em japonês. Meu primo é um pestinha...Mas minha tia é um amor! 
 
2º. Momento:  
Após contar a história ainda em roda de conversa, pergunte aos alunos sobre sua família, porém conduzindo essa 
parte de modo diferente: se você utilizou um recurso visual na contação, entregue para a criança, uma de cada vez, e 
peça para ela falar sobre cada pessoa de sua família, utilizando esses personagens. 
Tente focar nos pais ou responsáveis pela criança perguntando a cada criança como são, as características físicas, 
suas ocupações profissionais, o que eles gostam etc. Após a exploração sobre a família entregue a Folha 69 do 
caderno do aluno e convide-os a desenhar as pessoas com quem eles moram. 
 

FOLHA 69 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
UM AMOR DE FAMÍLIA 

 
DESENHE AQUI A SUA LINDA FAMÍLIA. 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

https://docero.com.br/doc/8185se0


ATIVIDADE 3 – ARTE  
DESAFIO DA OBSERVAÇÃO – FOLHA 70 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, comente com as crianças que você irá propor um desafio a eles. 
Fale que para esse desafio eles terão que prestar bastante atenção. Desenhe no quadro doze 
pontinhos formando um círculo, como mostra a figura ao lado. Pergunte as crianças quantos 
pontinhos eu tenho? Vamos contar? Faça a contagem coletiva. Acrescente um pontinho no 
meio, pergunte: - E agora, quantos pontinhos eu tenho? Após a contagem coletiva e oral, faça 
duas pétalas e pergunte: - O que será que estou tentando fazer? Deixe que eles respondam. 
 
 
2º. Momento:  
Agora que todos já sabem o que vão desenhar, entregue a Folha 70 do caderno do aluno e proponha que 
continuem o desenho, disponibilize materiais diversos, como tinta de pintura a dedo, pedaços de papel para fazerem 
bolinhas ou picar e colar, lantejoulas, glitter, cola, entre outros. 
 
 

FOLHA 70 

ATIVIDADE 3 - ARTE 
DESAFIO DA OBSERVAÇÃO 

 
TERMINE O DESENHO E DECORE UTILIZANDO SUA CRIATIVIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança complete o desenho e pinte. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



AULA 135 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 135 

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  
- Atividade 2 – 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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
VAMOS REGAR AS PLANTAS – FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, explique como será a atividade. No quadro, desenhe ou tenha uma imagem de um regador e 
um vaso com flores. Prenda o regador na parte de cima e o vaso embaixo. Explique que precisam colocar água nas 
plantas para que possam viver.  
 
Comente que irão se sentar em suas mesas e receber os materiais para desenvolver a atividade, então disponibilize 
a  Folha 71 do caderno do aluno e (lantejoula, purpurina, papel picado, bolinhas de crepom, cola, pincel, giz, entre 
outros). Proponha que cada aluno decore as linhas e formas da forma desejada.  
 
Circule pela sala e observe se todos estão participando, quando todos os grupos terminarem exponha nas paredes 
da sala para que todos possam ver o que produziram. 
 
 

FOLHA 71 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
VAMOS REGAR AS PLANTAS  

 
MOLHE AS FLORES. PARA ISSO, FAÇA O CAMINHO DO REGADOR À FLOR. DECORE DA SUA MANEIRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança cubra os pontilhados. 
 
 
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 72 

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 136 a 140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



AULA 130 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 36 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – 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  
- Atividade 2 – 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 

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 73 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Esta semana será trabalho os sons do T e das vogais. É importante que você produza com antecedência um alfabeto 
móvel como o indicado na figura ao lado para cada grupo silábico (D, F, G e assim por diante). Produza, também, cartelas 
do grupo silábico T para formar as palavras. Cada criança deve ter seu kit de cartelas. 
Passe o vídeo para as crianças: https://www.youtube.com/watch?v=3WZiH9ZE7dU. 
 
QUEM É QUEM? 
 
ELA VEM NO TICO-TICO 
E, TAMBÉM, NA TORTA DE TANGERINA 
ESTÁ NA TOCA DO TATU, 
NO TOMATE E ATÉ NO TÚNEL. 
 
TEM NO TÊNIS E NA TELEVISÃO, 
E TABLET E, TAMBÉM, NA TOMADA, 
E, POR INCRÍVEL QUE PAREÇA, 
TEM NA TESTA E NO TORNOZELO TAMBÉM. 
 
QUEM SOU EU?  
RESPOSTA: A LETRA T 
 

1. A seguir, escreva no quadro ou apresente imagens das palavras que aparecem no vídeo e do texto. Fale o 
som do T + o som das vogais. Mostre que o som T + A forma o som TA e assim por diante.   

2. Ao falar de cada som (TA, TE, TI, TO, TU) levante uma imagem cuja sílaba inicial represente o som. 
3. Agora é hora de praticar: prenda o seu kit (figura ao lado) em tamanho grande no quadro ao lado da história. 
4. Entregue um kit para cada criança.  
5. Trabalhe com imagens que tenham esses sons. Já pode introduzir esses sons tanto no início quanto no final, 

ou no meio da palavra. Para isso, você precisará trabalhar com a Cartela dos sons das letras, pois você e as 
crianças vão montar as palavras, que devem ser bem simples. 

Ao final, com as palavras montadas no quadro, convide-os a bater palma em cada som. Exemplo: TO – MA – TE – três 
palmas; TA – TU – duas palmas; TOR – NO – ZE – LO - quatro palmas e assim por diante. 
 
2º. Momento: Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 73 do caderno do aluno peça que circulem o som 
inicial de cada figura. 
 
3º. Momento: Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os sons 
já trabalhados. 

 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “T” 

 
CIRCULE O SOM INICIAL DE CADA FIGURA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

TA TE TI 
TO TU 

TA TE TI 
TO TU 

TA TE TI 
TO TU 

TA TE TI 
TO TU 

TA TE TI 
TO TU 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZiH9ZE7dU


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 137 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 137 

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 – Palavras escondidas 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 75 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  
PALAVRAS ESCONDIDAS 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º. Momento: 
Com antecedência tenha imagens relacionadas ao texto que será trabalhado (Elabore três ou 
quatro frases com os fonemas já trabalhados. Grupos silábicos do B, L, M, C, V e T). 
Organize a sala para a atividade: 
1 – As Cartelas dos sons das letras devem estar organizados por grupo silábico. 

2 – Como as crianças estarão no chão, peça que coloquem os grupos silábicos em frente a elas. 
Sempre de forma organizados por grupos para facilitar a busca e identificação do som. 
3 – Lembre-se de entregar os kits com as cartelas sempre que for trabalhar os fonemas. Os kits 
devem estar organizados por grupo silábico. 
Na roda de conversa explique que todos vão criar uma história de aventura. Demonstre como será: 
Você escreverá a primeira frase e prenderá as imagens que completam essa frase. Veja o exemplo abaixo: 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
2º. Momento: 
Você pedirá ajuda para escrever a frase. Para isso, eles utilizarão as Cartelas dos sons das letras para montar as 

palavras que estão faltando.  

Você indica a figura e pergunta quem está na figura? Após a resposta, convide-os a bater palmas para cada som. Ao 
darem a resposta, comente que para formar a palavra precisarão de ―x‖ cartelas.  
Aponte para cada som MA-CA-CO e solicite que repitam cada som e procurem no seu kit qual grupo tem o som MA. 
Por isso é muito importante que as cartelas estejam agrupadas por grupo silábico. Após encontrarem, pegue o MA de 
sua cartela e prenda no espaço. Faça o mesmo procedimento até formar a 1ª. palavra. Nesse momento, todas as 
crianças também terão formado a palavra no chão. O resultado final será similar ao da figura abaixo. 
 
 

 

 

 

 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
MENINOS DE TODAS AS CORES – FOLHA 75 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. 
 
 
2º. Momento:  
Após a leitura e exploração do texto, disponibilize a 
Folha 75 do caderno do aluno e peça que desenhem 
e pintem os meninos de todas as cores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


FOLHA 75 

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 138 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 38 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 76 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 77 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 
 SÓLIDOS GEOMÉTRICOS/ ESFERA E CILINDRO– FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência separe objetos do dia a dia das crianças (esféricos e cilíndricos). O que não tiver, apresente 
imagens.  
Na roda de conversa, pegue uma lata (pode ser as de suco) e pergunte, o que é isso? Espere que respondam. E 
mostre outros objetos cilíndricos, sempre perguntando o que é (rolha, rolo de macarrão etc.). 
Pergunte o que eles têm em comum? (devem dizer que é a forma. Se não conseguirem, dê dicas.) 
Depois, entregue uma lata para cada criança e deixe que explorem o objeto. Pergunte se ele é quadrado ou 
redondo? Peça que coloque o objeto deitado e empurre para ele rolar, pergunte: (ele rola ou não?).  
Comente: As figuras assim como a gente tem um nome. O nome desse tipo de forma é cilindro. Vamos ver outros 
cilindros? Mostre mais 2 figuras somente (porta lápis, lata de lixo, rolo de macarrão, vela etc.). Então pergunte: que 
forma ela tem? Fale que esses objetos também são cilíndricos, pois tem parte de seu corpo arredondado e, nas 
pontas, uma parte plana. Por isso que rola quando colocado em uma superfície inclinada. 
 
Repita o mesmo procedimento para os objetos esféricos (bola, bola de gude, globo terrestre, sol, melancia, melão, 
laranja etc.). Comente que esses objetos são chamados de esfera, pois sua forma redonda não tem nenhuma parte 
plana (reta) e apresenta o mesmo formato de todos os lados. 
Entregue alguns desses objetos esféricos para as crianças e deixe que brinquem e explorem sua forma. 
 
2º Momento: 
Após essa exploração. Aponte alguns objetos e peça para que a criança responda se ele é esférico ou cilíndrico. 
Aguarde as respostas para ver se compreenderam essa representação e, então, entregue massinhas de modelar e 
peça que faça um cilindro e uma esfera com as massinhas. 
 
3º Momento: 
Entregue a Folha 76 do caderno do aluno e peça para que os alunos liguem as figuras as formas corretas. E que 
desenhem as figuras trabalhadas. 

 

FOLHA 76 

 

 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
SÓLIDOS GEOMÉTRICOS/ ESFERA E CILINDRO 

 
 
LIGUE AS FIGURAS NAS ETIQUETAS CORRETAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
SITUAÇÃO PROBLEMA – FOLHA 77 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, convide as crianças a fazerem a contagem de forma oral dos numerais de 1 a 15, chame 
2 alunos para ajudar na contagem fazendo a demonstração das quantidades levantando os dedos correspondentes. 
Após a contagem oral, faça bolinhas no quadro e desafie os alunos a contarem, (faça duas bolinhas, espere a 
contagem, faça 10 estrelas espere a contagem e assim por diante).  
 
2º. Momento:  
Depois das contagens, entregue a Folha 77 do caderno do aluno peça que resolva a situação problema 
apresentada. Sua ajuda será importante, circule pela sala para acompanhar o desenvolvimento da atividade. 
Parabenize a todos pelo empenho.  
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
SITUAÇÃO PROBLEMA CONTAGEM 

 
 
OBSERVE AS IMAGENS. FAÇA A CONTAGEM SEPARADA DOS OBJETOS E DEPOIS A CONTAGEM TOTAL. 
JOÃO FOI A FEIRA E COMPROU 12 BANANAS, E 4 MAÇÃS. QUANTAS FRUTAS ELE COMPROU AO TODO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

  

QUANTAS 
MAÇAS? 

 
12 

QUANTOS 
MAMÃO? 

 
3 

QUANTAS 
FRUTAS AO 

TODO? 

 
15 



 

AULA 139 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Atividade Início Término Aula 139 

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 78 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 79 do caderno do 
aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 80 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 a saída 

Saída: 16h30 

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

 
 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
MISTURANDO OS SONS E FORMANDO PALAVRAS – FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Hoje vamos juntar os sons das consoantes já trabalhadas com suas vogais.  
É importante que você produza cartelas dos grupos silábicos das consoantes 
já trabalhadas e acrescentar o novo grupo silábico do ―C‖, ver item Cartelas 
dos Sons das Letras no início deste caderno.  
As cartelas formarão as palavras que serão trabalhadas e que estão em 
destaque no texto das rimas. Também será necessário separar imagens que 
representem as palavras em destaque, com o nome escrito dentro delas. 
Lembre-se de que serão necessárias várias cópias dessas cartelas, pois os 
sons se repetem. Faça um kit para cada criança dessas cartelas. 
 
Selecione as palavras com as quais você trabalhará para ter cartelas suficientes. 
 
As imagens devem ter seu texto separado por sons. 
Prenda as imagens no quadro e trabalhe os sons para montar as palavras. Ajude-os a descobrir as cartelas para 
formar a palavra correta. Comece com uma palavra bem fácil: BOLO e, depois, trabalhe com LOBO.  
Comente que, às vezes, ao trocar de lugar as cartelas, novas palavras são formadas: BOLO – LOBO. 
Ou que basta mudar uma cartela que outra palavra é 
formada: BOCA – BICA; MATO – MOTO – MOLA; e assim 
por diante. 
 
Dialogue com eles sobre os sons que estão sendo 
formados. Incentive-os a formar novas palavras e monte as 
cartelas com essas palavras sugeridas por eles. 
Trabalhe com as sugestões da figura ao lado e com outras 
cujas consoantes já foram apresentadas. 
 
 

 
2º. Momento: 
Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 78 do caderno do aluno peça que pintem os quadrados que 
formam as palavras. Ao final, escreva no quadro as palavras da atividade e solicite que batam palmas a cada som 
produzido em cada palavra para que possam marcar com ―Xs‖ o número de sons. Sua orientação é muito importante. 
 

FOLHA 78 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MISTURANDO OS SONS E FORMANDO PALAVRAS 

PINTEM OS QUADRADOS QUE FORMAM AS PALAVRAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

LA TO BO LA BA LO 

BO LA BA LO 

BO LA BA LO 

MO MA 

LA TO MO MA 

LA TO MO MA 



 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
A VIAGEM DO MENINO DE TODAS AS CORES – FOLHA 79 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, relembre com os alunos que na história do ―Menino de todas as cores‖ 
ele pegou um barco e foi viajar pelo mundo, tudo indica que ele atravessou os oceanos.  
Se possível leve um globo terrestre para a sala de aula, senão apresente uma imagem do Mapa 
Mundi bem simples  
 Mostre as crianças que a parte em azul são os oceanos, cite os nomes dos 
oceanos. O Pacífico, ele é o maior oceano do Planeta, leva esse nome por suas 
águas serem consideradas calmas, o oceano Atlântico que é o segundo maior do 
Planeta, o oceano Índico que é o terceiro maior do planeta. Oceano Glacial Ártico 
e Glacial Antártico, que não é tecnicamente um oceano, mas sim um grande 
conjunto de mares. 
Para uma grande viagem como a do ―Menino de todas as cores‖ seria importante 

ter um capitão a bordo. Ele é o responsável para estudar a viagem, 

preparar a rota a ser seguida, controlar as radiocomunicações, visando 

o seu bom funcionamento do barco/navio. 
 
2º. Momento:  
Após a explicação dos oceanos e a parte de terra do nosso planeta, disponibilize um pote com areia em cada mesa e 
tinta de pintura a dedo azul, entregue a Folha 79 do caderno do aluno peça que colem na parte verde a areia e em 
volta pinte com a tinta de pintura a dedo azul, representando assim o Mapa Mundi. 
 

FOLHA 79 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
A VIAGEM DO MENINO DE TODAS AS CORES 

 
 
COLE NA PARTE VERDE A AREIA E EM VOLTA PINTE COM A TINTA DE PINTURA A DEDO AZUL, 
REPRESENTANDO ASSIM O MAPA MUNDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança cole areia na parte verde e em volta pinte com tinta azul. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 



ATIVIDADE 3 – ARTE/ TARSILA DO AMARAL  
A CUCA – FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Tarsila de Aguiar do Amaral, internacionalmente conhecida como Tarsila do 
Amaral ou simplesmente Tarsila, é considerada uma das principais artistas 
modernistas da América Latina, descrita como “a pintora brasileira que melhor 
atingiu as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo 
moderno”. 
 
Em uma roda de conversa apresente a obra ―A Cuca‖ de Tarsila do Amaral 
que pintou o quadro no começo de 1924 e escreveu à sua filha dizendo que 
estava fazendo uns quadros ―bem brasileiros‖, e o descreveu como ―um bicho 
esquisito, no meio do mato, com um sapo, um tatu, e outro bicho inventado‖. 
De acordo com a lenda, a Cuca é uma velha feia que tem forma de jacaré  
Tarsila usou cores alegres e que lembram o Brasil, usando imagens estilizadas e as cores com vários matizes, 
deixando uma imagem que lembra a infância. 
 
 
 
2º. Momento:  
Convide os alunos a observarem a obra A Cuca. Deixe a imagem na altura dos olhos das crianças e de fácil 
visualização. 
Questione com eles se já ouviram a lenda da Cuca? Acham que a artista retratou bem a imagem da Cuca? Quais 
cores foram utilizadas nessa obra? Que animais aparecem na obra?  Agora é a sua vez de ser o artista!  
Disponibilize materiais diversos como tinta de pintura a dedo, cola colorida, pincel, cotonete, materiais como papel 
amassado, raspas de lápis, entre outros. 
Entregue a Folha 80 do caderno do aluno e convide-os a fazer uma releitura da obra de Tarsila do Amaral, ―A 
Cuca‖. 
 

FOLHA 80 

ATIVIDADE 3 – ARTE / TARSILA DO AMARAL 
RELEITURA “A CUCA” 

 
REPRESENTE NESSE ESPAÇO A OBRA DE TARSILA DO AMARAL ―A CUCA‖. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 140 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 140 

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 – AQUÁRIO COLETIVO 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 81 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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
AQUÁRIO COLETIVO– CONTAGEM 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência, separe: 

 ―x‖ conjuntos de peixes com 15 elementos, e 

 1 conjunto de até 15 pedras, 

 1 conjunto de até 15 corais, 

 1 conjunto de até 15 cavalos-marinho, 

 1 conjunto de até 15 plantas. 
Atenção – os conjuntos de peixes devem ser diferentes para que cada criança 
receba seu conjunto. Os conjuntos são diferentes entre si. 
Cobrir uma parte da parede com papel pardo ou papel A2 branco, onde o aquário 
será desenhado para receber os peixes, corais etc. Para desenhar o aquário basta 
fazer uma linha contornando todo o papel. 
 
Na roda de conversa pergunte se eles sabem o que é um aquário. Deixe-os falar à 
vontade. Mostre imagens de diferentes aquários com diferentes tamanhos. 
Comente que existem aquários enormes e que são bem legais (ver exemplo ao lado).  
 
Depois de conversarem sobre o assunto, convide-os a fazerem um AQUÁRIO COLETIVO. 
Mostre a parede onde você já prendeu a folha e que será utilizado para o aquário. 
Comente que cada um receberá um saquinho para decorar todo o aquário. Sorteie os saquinhos e entregue para 
cada criança.  
Peça que espalhem as peças por todo aquário. As peças podem ser presas por fita adesiva.   
 
2º Momento: 
Após terminar de montar o aquário, você deverá fazer algumas perguntas para que eles possam contar. Exemplo: 
Quantas pedras tem no aquário? E assim por diante. 
 
 
  



 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
VAMOS PASSEAR NA FLORESTA? – FOLHA 81 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, recite as frases da música ―vamos passear 
na floresta‖? Peça que as crianças repitam e se movimente de acordo 
com a representação dos fatos narrados, combine com as crianças que 
iremos brincar com a música utilizando a linguagem corporal, batendo 
palmas ou batendo nas pernas para produzir os sons. Se desejar pode 
colocar o vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=1HpLTU48aGA,que apresenta o 
cenário e a música, ou disponibilizar o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=LbW6q5e4tgM, onde apresenta a 
coreografia. 
Caso não consiga acessar os links pode adaptar a música e utilizar a 
coreografia que achar pertinente. 
 

VAMOS PASSEAR NA FLORESTA? 
ENTÃO VAMOS! 
IH! OLHA LÁ... 
UM MATAGAL. 
VAMOS PASSAR? 
ENTÃO VAMOS! 
VAMOS PASSEAR NA FLORESTA? 
ENTÃO VAMOS! 
IH! OLHA LÁ... 
UMA ARVORE. 
VAMOS SUBIR? 
ENTÃO VAMOS! 
DESCENDO!!!!!!!!!! 
VAMOS PASSEAR NA FLORESTA? 
ENTÃO VAMOS! 
IH! OLHA LÁ... 
UM RIO 
VAMOS NADAR? 
ENTÃO VAMOS! 
VAMOS PASSEAR NA FLORESTA? 
ENTÃO VAMOS! 
 

IH! OLHA LÁ.. 
UMA CAVERNA. 
VAMOS ENTRAR? 
BEM DEVAGAR. 
CHI! TÁ TUDO ESCURO... 
UMA CALDA COMPRIDA... 
UM PELO MACIO... 
UM CHEIRO ENGRAÇADO... 
IH! É UM GAMBÁ, VAMOS CORRER? 
CORRENDO!! CORRENDO!!! 
OLHEM, É UMA PONTE, VAMOS PASSAR? 
UUUU UUUUUUU UU 
OLHEM UM MATAGAL, VAMOS PASSAR? 
CORRENDO! CORRENDO!! 
OLHEM, UMA CABANA, VAMOS ENTRAR? 
VEJAM, É UMA PORTA, VAMOS FECHAR? 
ENTÃO VAMOS! 
1...2...3... 
E O GAMBÁ NÃO VEIO COM A GENTE? 
AINDA BEM! 
 

 
2º. Momento:   
Após apresentar a música: ―Vamos passear na floresta‖, entregue a Folha 81 do caderno do aluno peça que 
numerem a ordem da narração da música. Cante com elas pausadamente. Ajude-os! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1HpLTU48aGA
https://www.youtube.com/watch?v=LbW6q5e4tgM


 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
VAMOS PASSEAR NA FLORESTA? 

 
 
COM A AJUDA DA PROFESSORA, ORDENE A NARRAÇÃO MUSICAL UTILIZANDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA 
1,2,3,4,5, E 6. 
 
 
 

  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

  

IH! OLHA LÁ... 

UM RIO 
 

VAMOS PASSEAR NA 

FLORESTA? 
 

 
VAMOS NADAR 

IH IH! OLHA LÁ.. 

UMA CAVERNA 

OLHEM, É UMA PONTE, 

VAMOS PASSAR? 
 

IH! É UM GAMBÁ, 
VAMOS 
CORRER? 

2 1 3 

4 6 
5 



 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 9 
 

AULAS DE 141 a 145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



AULA 141 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 141 

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 Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 83 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 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
COLCHA DE RETALHOS – FOLHA 82 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa pergunte se eles sabem o que é uma colcha de retalhos? Diga que a 
colcha de retalhos é feita de retalhos de tecidos, ou seja, pedaços de tecidos. Mostre 
imagens de colchas de retalhos. 
 
Informe que eles farão uma ―colcha de retalhos‖. Demonstre no quadro como será. Repita 
alguns padrões da folha do caderno do aluno para exemplificar. Comente que poderão 
utilizar o material que quiserem (cola colorida, pincel, pintura a dedo, glitter etc.) 
 
 
2º Momento: 
Entregue a Folha 82 do caderno do aluno e peça que repitam o padrão para fazerem sua colcha de retalhos bem 
bonita. 
 

FOLHA 82 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
COLCHA DE RETALHOS 

 
REPRODUZA O PADRÃO DA FIGURA 1 NA FIGURA 2. PODE COLORIR À VONTADE. 
 
                                      FIGURA 1                                                                      FIGURA 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança reproduza a figura 1 na figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
A MENINA DA CABEÇA QUADRADA – FOLHA 83 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, pergunte quem gosta de assistir televisão? Quem gosta de 
ver vídeos do YouTube? Quem joga no celular? Dê tempo para que todos possam 
responder e falar o que gostam de fazer. 
Indague questões voltadas a tecnologia, comente que atualmente toda informação 
chega de forma muito rápida e que as ―crianças de hoje‖, gostam de brincar sentado 
jogando ou interagindo em frente a uma tela.  
Após esse momento de conversa sobre o tema, apresente Cecília, a menina da cabeça 
quadrada. Se preferir apresente o vídeo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZzwF0E7ZNs. 
 
 
A MENINA DE CABEÇA QUADRADA.                                                                                       EMÍLIA NUNEZ 
 
CECÍLIA UMA MANHÃ ACORDOU SENTINDO UM PESO QUADRADO SOB OS OMBROS E PENSOU QUE 
TIVESSE DORMIDO EM CIMA DE UM TABLET. 
MAS NÃO, ELA ESTAVA NO TRAVESSEIRO FOFINHO. ACORDOU, LEVANTOU-SE E FOI NA FRENTE DO 
ESPELHO E DEU UM GRITO! AHHHHHHHHH! ESTAVA COM A CABEÇA QUADRADA. 
QUANDO O PAPAI DA CECÍLIA VIU ELA DE CABEÇA QUADRADA, LEVOU UM TREMENDO SUSTO. E A LEVOU 
PARA UM MÉDICO. CHEGANDO LÁ, TEVE UMA SURPRESA! O CONSULTÓRIO ESTAVA CHEIO DE PAPAIS 
LEVANDO SEUS FILHINHOS, TODOS DE CABEÇA QUADRADA. 
O MÉDICO NÃO CONSEGUIU ―DESQUADRADIZAR‖ A CABEÇA DAS CRIANÇAS. MAS CECÍLIA LEMBROU QUE 
UM DIA A VOVÓ DISSE ASSIM PARA ELA. 
MINHA NETINHA PRESTA ATENÇÃO, VOCÊ FICA MUITO TEMPO PERTO DA TELEVISÃO. MEXE MUITO NO 
TABLET E UM DIA VOCÊ VAI FICAR COM A CABEÇA QUADRADA. ENTÃO CECILIA RESOLVEU PROCURAR A 
VOVÓ PARA AJUDÁ-LA. 
VOVÓ, VOVOZINHA DO MEU CORAÇÃO, POR FAVOR ME AJUDA! OLHA EU ESTOU DE CABEÇA QUADRADA! 
O QUE EU PRECISO FAZER PARA VOLTAR A TER A CABEÇA REDONDA? 
MINHA NETINHA QUERIDA, QUE TAL VOCÊ COMEÇAR FAZER COISAS REDONDAS, COISAS BEM 
REDONDINHAS. 
REDONDINHAS VOVÓ, REDONDINHAS IGUAL A BOLINHAS? 
ISSO MESMO MINHA NETINHA QUERIDINHA! 
E ENTÃO CECÍLIA VOLTOU A PENSAR EM COISAS REDONDAS. COMO O BAMBOLÊ, BOLINHA DE GUDE, 
IOIÔ, LUA CHEIA, PIZZA, BOLO DE CHOCOLATE, JÁ SEI, BURACO, UMBIGO DE GIRAFA... TUDO ISSO É 
REDONDINHO. 
CECÍLIA TEVE UMA GRANDE IDEIA, CHAMOU O IRMÃO MAIS NOVO PARA JOGAREM BOLA. BOLA É 
REDONDA! E GOOOOOL. ELES SE DIVERTIRAM TANTO E DEPOIS TROCARAM DE BRINCADEIRA, 
CHAMARAM A IRMÃ MAIS VELHA PRA ANDAR DE BICICLETA. A IRMÃ MAIS VELHA ESTAVA JOGANDO NO 
CELULAR, MAS LARGOU O CELULAR E FOI BRINCAR COM OS IRMÃOS. 
ESTAVA TÃO BOA A BRINCADEIRA E CHAMARAM UM AMIGO PARA BRINCAR DE RODA PIÃO. E O PIÃO 
RODOU PELO CHÃO, E RODOPIOU, RODOPIOU BEM REDONDINHO. 
E AS BRINCADEIRAS FICARAM TÃO LEGAIS E CHAMARAM MAIS AMIGOS PARA BRINCAR. 
DO QUE SERÁ QUE ELES BRINCARAM? 
BOLINHA DE SABÃO, QUE BOA IDEIA, ELA É BEM REDONDINHA, E TODOS BRINCARAM BASTANTE DE 
BOLINHA DE SABÃO. 
E DE REPENTE CECÍLIA NOTOU QUE TODOS ESTAVAM DE CABEÇA REDONDINHA... 
 
 2º Momento:  
Após contar a história faça perguntas sobre a história contada, enfatizando importância das brincadeiras que mexem 
com o corpo, que estimulem a criatividade e a interação com os colegas. Tente buscar informações em relação a 
compreensão das crianças. 
Por que vocês acham que a cabeça de Cecília ficou quadrada? 
O que Cecília resolveu fazer para a sua cabeça voltar a ficar redondinha novamente? 
Vocês costumam passar muito tempo assistindo televisão ou brincando no celular? 
Qual sua brincadeira preferida?   
Vocês brincam na rua depois que chegam da escola? 
Brincam com os amiguinhos de coisas redondinhas? (como: bola de gude, futebol, bicicleta, bolinha de sabão). 

https://www.youtube.com/watch?v=2ZzwF0E7ZNs


Proponha aos alunos que desenhem uma brincadeira que mais gostam em um pedaço de papel. Peça para que 
depois de desenharem, cada criança dobre seu papel e coloque em uma caixa, a professora de olhos fechados irá 
pegar 2 papeis, sorteando então duas brincadeiras para executar com as crianças. Se a brincadeira sorteada for 
simples, pode desenvolvê-la junto com as crianças. 
 
3º Momento:  
Após a exploração das brincadeiras ―redondas e quadradas‖, disponibilize a Folha 83 do caderno do aluno e peça 
para que desenhem a ―brincadeira quadrada e a brincadeira redonda‖ que mais gostam. 
 

FOLHA 83 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A MENINA DE CABEÇA QUADRADA/EMÍLIA NUNEZ 

 
DESENHE A BRINCADEIRA ―QUADRADA QUE MAIS GOSTA‖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESENHE A BRINCADEIRA ―REDONDA QUE MAIS GOSTA‖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/__ 
 

  



AULA 142 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 142 

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  
- Atividade 2 – Folha 85 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
O NAVIO DA ALEGRIA – FOLHA 84 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa comente que iremos relembrar alguns sons. 
É importante que você produza com antecedência um alfabeto móvel como o indicado na figura ao lado para cada 
grupo silábico (D, F, G e assim por diante). Produza, também, cartelas do grupo silábico T para formar as palavras. 
Cada criança deve ter seu kit de cartelas. 
Escreva o texto abaixo na lousa e destaque as palavras em vermelho e leia para as crianças. 
Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem correspondente.  
  



 
O NAVIO DA ALEGRIA (tenha imagens que representem as palavras em destaque.) 
 
O NOVO NAVIO NAVEGAVA 
SUA VELA VOAVA AO VENTO FAZENDO VUUUUUU 
NUVENS LINDAS NO CÉU BRILHAVAM 
MARINHEIROS FELIZES POR VIAJAR CANTAVAM: 
VAI VAI NAVIO NAVEGAR PELOS MARES! 
LONGE LONGE VAMOS ENCONTRAR 
UM LUGAR BONITO PARA PARAR 
CONTAVAM 
1, 2, 3 TUBARÃO VEM 
4, 5, 6 BALEIA VAI 
7, 8, 9 CHEGAREMOS BEM 
ONDE O NAVIO VAI 
 
ASSIM IA O NAVIO 
BONITO, FORTE E VALENTE 
DESCOBRINDO BELOS LUGARES  
LEVANDO ALEGRIA PRA GENTE 
 

1. Após contar a história, reforce o som das sílabas das palavras em destaque.  
2. Conte a história de novo, pausadamente, fazendo perguntas sobre os itens em negrito e destacando 

cada som na palavra que está sendo trabalhada.  
3. Pegue as cartelas e vá montando a palavra ao lado do texto para que aumentar a compreensão das 

crianças. 
 
Volte a trabalhar com algumas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas: TU – BA – RÃO – três 
palmas;  
NU – VEM – duas palmas; e assim por diante. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 84 do caderno do aluno peça para decorarem o NAVIO DA ALEGRIA. Disponibilize materiais 
diversos para que possam criar. 
 

FOLHA 84 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O NAVIO DA ALEGRIA  

PINTE O NAVIO DA ALEGRIA CONFORME ORIENTAÇÃO. 
 
6 BOLINHAS NA COR AZUL 
10 TRAÇOS NA COR VERMELHA 
11 CRUZINHAS NA COR LARANJA 
14 PONTINHOS NA COR VERDE 
13 FLORES NA COR VIOLETA 
15 ONDAS NA COR AMARELA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que as crianças sigam as orientações propostas. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
A MENINA DA CABEÇA QUADRADA – FOLHA 85 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome a história da ―Menina de cabeça quadrada‖. Pergunte para 
as crianças sobre o que elas se recordam da história e deixe-as falarem. Relembre-as 
que Cecília certo dia acordou sentindo um peso quadrado sobre os ombros, quando ela 
vai ao médico com seu pai o médico não consegue resolver o problema dela e de outras 
crianças. Cecília busca os conselhos de sua avó. Que a aconselha a brincar com coisas 
simples e com amigos e irmãos. 
Esse é um momento oportuno para destacar a necessidade das brincadeiras, conhecer e 
valorizar a amizade e as alegrias que as brincadeiras nos proporcionam. 
 

2º Momento: Após as falas na roda de conversa, separe os alunos em pequenos grupos, 
apresente as imagens da história (ver anexo das figuras). Peça para que deixem na 
ordem da narração.  
 
Em seguida, disponibilize a folha 85 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, peça que que 
representem através de desenho o que deixou a cabeça de Cecília quadrada. 
 

FOLHA 85 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
A MENINA DA CABEÇA QUADRADA 

 
 REPRESENTE ATRAVÉS DE DESENHO O QUE DEIXOU A CABEÇA DE CECÍLIA QUADRADA. 
 
Espera -se que os alunos representem o que fez com que Cecília ficasse com a “cabeça quadrada”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
  



AULA 143 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 143 

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 – Bingo 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 86 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  
BINGO –  

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência faça algumas fichas silábicas, com figuras, conforme figura ao lado. 
Cada criança receberá uma cartela de bingo com 9 imagens contendo a sílaba. 
Em um saquinho ou caixa coloque todas as imagens para sortear. 
 
Na de conversa, explique que vão brincar de bingo silábico. Uma criança pegará uma 
cartela dentro do saco e falar o som (ajude-os caso tenha dificuldade). Peça que todas 
as crianças observem sua cartela e verifiquem se encontram a sílaba. Quem encontrar 
deve levantar a mão. Você deverá verificar se está correto. Em caso positivo, peça à 
criança que marque na sua cartela (pode utilizar milho ou bolinha de papel crepom) e 
fale em voz alta qualquer palavra que comece com esse som.  
Repita o procedimento até que uma criança complete a cartela.  
 
2º Momento: 
Ao final, solicite que cada criança fale os sons de sua cartela e diga palavras que comecem com esses sons. 
 
 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
ESSE CONE VAI VIRAR... – FOLHA 86 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Para essa atividade, você pode separar alguns carreteis de linha, sem as linhas. O suficiente para a 
quantidade de crianças, ou qualquer outro objeto com esse formato, que seja de plástico. Pois iremos batê-lo 
no chão durante a atividade. 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, mostre o cone para as crianças, pergunte a elas: O que é esse objeto na minha mão?  
Uma mão de pirata? Será uma luneta? Vocês conhecem alguma coisa com esse formato? 
Ajude, caso necessário mostre algumas figuras com esse formato (sorvete, cone de trânsito, chapéu de aniversário, 
entre outras). 
Entregue para cada aluno um cone, deixe que eles explorem esse objeto.  
Proponha as crianças acompanhar uma canção com você, peça que eles usem a imaginação para ajudar na 
narração da música, eles irão dizer as primeiras coisas que acham parecidas com o cone, depois você pode utilizar 
algumas imagens e ir levantando essas imagens para que eles continuem a música. 
Peça para que batam o cone no chão durante a música para produzir os sons no ritmo da canção. 
 
2º. Momento:   
Apresente a música: ―Esse cone vai virar‖ de  Fernandinho Thyaga, ―com adaptações‖ As sugestões de imagens 
estão em anexo. 
 
Este cone vai virar 
Este cone vai virar 
Vai virar um microfone 
 
Este cone vai virar  
Este cone vai virar 
Vai virar um funil 
 
Este cone vai virar  
Este cone vai virar 
Vai virar um pinheiro  
 
Este cone vai virar  
Este cone vai virar 
Vai virar um chapéu 



Este cone vai virar 
Este cone vai virar  
Vai virar um sorvete 
 
 
Este cone vai virar  
Este cone vai virar 
Vai virar uma luneta 
 
Este cone vai virar 
 este cone vai virar 
Vai virar um trombone. 
 
 
Este cone vai virar 
 este cone vai virar 
Vai virar um megafone. 
 
 
3º Momento: 
Após a exploração do cone, disponibilize a Folha 86 do caderno do aluno, peça que represente alguns dos objetos 
citados na música. 
 

FOLHA 86 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
ESSE CONE VAI VIRAR... 

 
 
REPRESENTE ABAIXO, ATRAVÉS DE DESENHO, O QUE O CONE VIROU. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 144 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 144 

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 87 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 – Meios de comunicação 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 88 do caderno do aluno 
Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
PROFISSÕES – FOLHA 87 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, pergunte as crianças qual a profissão dos pais. Deixe que comentem. Pergunte se eles 
usam uniforme? Qual o instrumento (objeto) de trabalho deles? 
Leve algumas imagens de profissões e converse com as crianças perguntando a respeito, fazendo associações as 
profissões à suas contribuições e importância para a sociedade. Poderá perguntar o que eles sabem sobre o tema e 
assim construir o conceito de profissões e suas relações com sociedade.  
 
2º. Momento: 
Após a exploração sobre o tema. Entregue a Folha 87 do caderno do aluno peça observem as figuras e liguem as 
profissões a seus instrumentos de trabalho. Circule pela sala para perceber o desenvolvimento da atividade. 
 
 

 

FOLHA 87 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
PROFISSÕES 

 
LIGUE AS PROFISSÕES AOS SEUS INSTRUMENTOS DE TRABALHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
MEIOS DE COMUNICAÇÃO / EU NA TV  

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, apresente os meios de comunicação através de 
imagens e dê detalhes sobre eles, (figura com a imagem de uma televisão 
antiga, comente que as imagens antes eram monocromáticas, preto e branco, 
depois passou a ser colorida, as tvs eram pesadas e largas, hoje elas são 
leves e finas) e faça isso com outros meios de comunicação, como rádio, 
telefone, celular etc. 
Pergunte às crianças se elas já viram essas tvs, sons, telefones antigos?  
Comente que o ser humano foi adaptando e melhorando esses meios de 
comunicação de acordo com suas necessidades, hoje podemos em tempo real, passar informações para qualquer 
parte do mundo sem precisar sair do lugar em que estamos, esses conjuntos de objetos que conhecemos damos o 
nome de meios de comunicação. 
 
 
2º. Momento: 
Separe previamente uma caixa de papelão. Peça autorização aos pais para gravar a atividade para compartilhar com 
eles. 

1. Corte a caixa de papelão no fundo e mantenha a lateral para que forme a tv. 
2. Decore a tv com a tinta guache. 
3. Deixe uma cadeira para a criança se sentar e na sua frente coloque a tv em cima da mesa, para que apareça 

o rosto da criança. 
4. Convide a criança para contar um acontecimento, como se fosse em uma reportagem. Peça que diga seu 

nome, onde mora, quantos anos tem e peça que conte algo que aconteceu com ela que a deixou muito feliz. 
Enquanto as outras crianças assistem, pode utilizar a ordem da chamada para pedir a participação da 
criança. Caso alguma criança se negue a participar, chame a outra criança. Após a participação de todos, 
parabenize pela colaboração. 

 
 
  



ATIVIDADE 3 – ARTE – BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS  
IVAN CRUZ – FOLHA 88 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, 
mostre imagens das obras 
do artista plástico chamado 
Ivan Cruz, esse artista, 
nascido em uma parte 
simples do Rio de Janeiro, 
brincava pelas ruas de seu 
bairro na infância e, ao se 
tornar pintor, utilizou os 
temas de sua infância, com 
cores fortes e variadas que 
chamam a atenção de 
adultos e crianças. Disponibilize imagens que retratam o tema brinquedos e brincadeiras.  
Disponibilize as imagens em um espaço onde as crianças possam fazer a análise. Pode também imprimir as imagens 
e deixar que as crianças vejam de perto cada detalhe. 
 
Todas as imagens dos quadros de Ivan Cruz estão disponibilizadas no site abaixo, acesse o link e saiba mais sobre o 
artista e suas obras: https://www.ivancruz.com.br/ 

 

2º. Momento: 
Proponha aos alunos que façam a leitura de imagens, oriente essa leitura seguindo alguns passos. Peça que olhem 
uma imagem por vez, pergunte a cada criança o que chama a atenção no conjunto da obra? O que a imagem 
retratou? Quais cores foram utilizadas? Você conhece, ou já brincou dessa brincadeira? Faça isso com todas as 
imagens. 
Após a exploração de forma oral das obras apresentadas. Entregue a Folha 88 do caderno do aluno, peça que 
escolha uma brincadeira para desenhar e pintar da melhor forma, disponibilize materiais de pintura diversos para que 
possam utilizar toda sua criatividade. Proponha que assim como o artista, assine seu nome na pintura. Explique o 
que é assinatura. 
 
3º Momento:  
Ao fim da atividade, parabenize os pequenos artistas e exponha as imagens em um mural para que todos apreciem a 
obra dos colegas. 
 

FOLHA 88 

ATIVIDADE 3 - ARTE 
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS/ IVAN CRUZ 

 
ESCOLHA UMA BRINCADEIRA E REPRESENTE ELA AQUI, NÃO ESQUEÇA DE ASSINAR A SUA LINDA OBRA. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

https://www.ivancruz.com.br/


AULA 145 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 45 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 89 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 90 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
MINHA PIPA – FOLHA 89 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
Com antecedência, separe: 

 folha recortada em forma de um quadrado, que será o corpo da pipa. 

 Barbante (para colocar 15 rabiolas) 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, exponha novamente a tela de Ivan Cruz que retrata crianças 
brincando com pipas de diferentes cores e formas. 
Faça questionamentos sobre o que estão vendo na imagem? O que os meninos estão 
fazendo? Quais as cores? Já brincaram de pipa? 
 
 
Convide-os a fazer uma pipa. Faça a demonstração no quadro, conforme a figura ao lado (pipa vermelha). Apresente 
um molde de uma pipa, diga que a pipa quadrada é conhecida em alguns lugares como raia ou raia de puxe. 
 
2º Momento:  
Após a exploração sobre o tema, entregue o quadrado (que será o corpo da pipa) e o barbante. As crianças devem 
colar o barbante em uma das pontas. Devem prender 5 fitas (rabiolas) no barbante. Convide as crianças a fazerem a 
contagem e, depois, entregue mais 5 fitas. Pergunte a elas quantas rabiolas tem, deixe que contem até 10. Entregue 
mais 5 fitas e irão contar novamente, até 15. Pergunte se perceberam o que fizeram. É importante que contem até 
15.  
Disponibilize materiais para pintar e colar.  Circule pela sala para acompanhar a atividade e ajudar alguma criança 
caso necessário. 
 
3º Momento: 
Quando todos terminarem, exponha as pipas no ―varal‖ da sala, tire fotos durante a confecção da pipa. Disponibilize a 
Folha 89 do caderno do aluno, peça que colem a foto das lindas pipas.  
 
 

FOLHA 89 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
MINHA PIPA 

 
COLE AQUI A FOTO DA PRODUÇÃO DA PIPA. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
TAMBOR – FOLHA 90 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Para essa aula, separe com antecedência para cada tambor: (Se possível faça um para cada 
aluno, assim podem levar para casa). 
1 lata (de leite em pó) 
3 bexigas 
Enfeites coloridos, ou adesivos 
Fita adesiva colorida 
2 palitos de churrasco 
2 pedaços de espuma 
2 elásticos ―de dinheiro‖ 
Cola branca, tesoura sem ponta. 
 
Sugestão para decorar a lata: 
3 listas com fita colorida (em cima, no meio e na parte de baixo) 
Pedaços de EVA recortado com formas, ou figuras coloridas, cole utilizando cola branca. 
Corte duas bexigas ao meio, pegue os 2 pedaços de espuma e os 2 palitos de churrasco para fazer a baqueta. Coloque 
uma espuma em cada ponta do palito, encaixe a parte de baixo da bexiga, envolva o palito na esponja, depois na bexiga e 
passe a fita adesiva colorida para prender e não soltar. 
Finalize cortando a bexiga que sobrou para colocar sobre a lata e assim fazer a ―pele‖ do tambor, coloque os dois elásticos 
para prender a bexiga e pode passar a fita colorida para reforçar. Está pronto o tambor! 
 
1º Momento: Em uma roda de conversa, comente com as crianças que irão fazer um tambor, disponibilize os materiais e 
ajude as crianças na confecção do tambor, após apresente a música: Vamos brincar – Xuxa disponível em: 
https://www.upletras.com.br/xuxa-vamos-brincar/ 
 

VAMOS BRINCAR 
VAMOS RODAR 
BATER AS MÃOS (CLAP CLAP CLAP) 
VAMOS PULAR 
E O QUE EU DISSER 
TEM QUE IMITAR 
IMITANDO MACACO DE CABEÇA 
PRA BAIXO 
VAMOS BRINCAR 
VAMOS BRINCAR 
VAMOS RODAR 
BATER AS MÃOS (CLAP CLAP CLAP) 
VAMOS PULAR 
E O QUE EU DISSER 
TEM QUE IMITAR 
IMITANDO O SAPINHO DANDO PULINHOS 
VAMOS BRINCAR 

 
VAMOS BRINCAR 
VAMOS RODAR 
BATER AS MÃOS (CLAP CLAP CLAP) 
VAMOS PULAR 
E O QUE EU DISSER 
TEM QUE IMITAR 
IMITANDO O LEÃO ABRINDO O BOCÃO 
VAMOS BRINCAR 
E QUEM GOSTOU 
TEM QUE GRITAR (ÁÁÁÁÁÁ) 
BATER AS MÃOS (CLAP CLAP CLAP) 
E PRA ACABAR 
VAMOS FORMAR 
UM LINDO CORAÇÃO 
COM AS NOSSAS MÃOS…VAMOS BRINCAR 

 
2º. Momento: Com o tambor e as baquetas já prontos, proponha as crianças acompanharem o ritmo da música, tocando o 
tambor. 
Quando terminar parabenize a todos pela participação. 
Entregue a  Folha 90 do caderno do aluno e os oriente a desenhar o instrumento musical que fizeram. 
 

FOLHA 90 

ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
TAMBOR/ VAMOS BRINCAR 

 
HOJE VOCÊ CRIOU E ENFEITOU UM LINDO TAMBOR, REPRESENTE ELE AQUI DA MELHOR FORMA. 
Espera-se que a criança desenhe um tambor. 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

https://www.upletras.com.br/xuxa-vamos-brincar/


 
 
 
 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 10 
 

AULAS DE 146 a 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 146 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 46 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 92 o 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 

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “P” – FOLHA 91 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Esta semana será trabalho os sons do P e das vogais. É importante que você produza com antecedência um alfabeto 
móvel como o indicado na figura ao lado para cada grupo silábico (D, F, G e assim por diante). Produza, também, 
cartelas do grupo silábico P para formar as palavras. Cada criança deve ter seu kit de cartelas. 
Passe o vídeo para as crianças: https://www.youtube.com/watch?v=3WZiH9ZE7dU. 
 
QUEM SOU EU? 
 
ESTOU EM MUITOS LUGARES 
NA PIA ESTOU BEM NO INÍCIO 
E NA POLÍCIA TAMBÉM 
ESTOU NO MEIO DO SAPATO 
NO COMEÇO DE PATO 
E NO FINAL DE RODAPÉ 
É MUITO FÁCIL ME ENCONTRAR 
POR QUE ESTOU TAMBÉM NO SEU PÉ 
 
QUEM SOU EU?  
RESPOSTA: A LETRA P 
 

1. A seguir, escreva no quadro ou apresente imagens das palavras que aparecem no 
vídeo e do texto. Fale o som do P + o som das vogais. Mostre que o som P + A forma o som 
PA e assim por diante.   
2. Ao falar de cada som (PA, PE, PI, PO, PU) levante uma imagem cuja sílaba inicial 
represente o som. 
3. Agora é hora de praticar: prenda o seu kit (figura) em tamanho grande no quadro ao 
lado da história. Entregue um kit para cada criança.  
4. Trabalhe com imagens que tenham esses sons. Já pode introduzir esses sons tanto 
no início quanto no final, ou no meio da palavra. Para isso, você precisará trabalhar também 
com a Cartela dos sons das letras, pois você e as crianças vão montar as palavras, que 
devem ser bem simples. 

 
Ao final, com as palavras montadas no quadro, convide-os a bater palma em cada som. Exemplo: SA – PA – TO – 
três palmas; PA – TO – duas palmas e assim por diante. 
 
2º. Momento: Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 91 do caderno do aluno peça que circulem o 
som inicial de cada figura. 
  
3º. Momento: Ao final, prenda os kits trabalhados com suas respectivas imagens na parede para que possam ver os 
sons já trabalhados. 
 

FOLHA 91 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “P” 

 
CIRCULE O SOM INICIAL DE CADA FIGURA. 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

NOME:______________________ __________________ DATA: _____/_____/___ 
 

PA PE PI 
PO PU 

PA PE PI 
PO PU 

PA PE PI 
PO PU 

PA PE PI 
PO PU 
PA PE PI 

PO PU 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZiH9ZE7dU


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO – FOLHA 92 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 ―Gratidão faz bem ao coração‖. 
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 significado se 
confirma ou não. 
Acesse e assista o vídeo com a contação da história: ―Gratidão faz bem ao coração‖, disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ES7ooFSodfc 

 
 

Gratidão faz bem ao coração – Sandra Aymone  
 

HÁ MUITOS E MUITOS ANOS, EXISTIAM DOIS POVOADOS. OS 
HABITANTES DOS DOIS LUGARES NÃO SABIAM DA EXISTÊNCIA UM 
DO OUTRO, PORQUE, ENTRE ELES, HAVIA UMA FLORESTA FECHADA 
E ESCURA, ONDE AS PESSOAS NUNCA ENTRAVAM. ELAS TINHAM 
MEDO. UMA LENDA ANTIGA DIZIA QUE, NAQUELE LUGAR, HAVIA 
MONSTROS E DRAGÕES. 
UM DOS POVOADOS SE CHAMAVA CINZENTO. ALI, O CÉU ESTAVA 
SEMPRE COBERTO POR NUVENS ESPESSAS, DE MODO QUE NUNCA 
ALGUÉM TINHA VISTO OS ASTROS DO CÉU. APESAR DE ACREDITAR 
EM DRAGÕES, AS PESSOAS DO LUGAR NÃO ACREDITAVAM NA 
EXISTÊNCIA DO SOL, NEM DA LUA E, MUITO MENOS, DAS ESTRELAS. 
PARA ELAS, NÃO HAVIA MAIS NADA ACIMA DAS NUVENS. 
EM CINZENTO, VIVIA UM MENINO CHAMADO ZINO. ELE ACREDITAVA NO SOL E NOS OUTROS ASTROS, 
MESMO QUE NUNCA TIVESSE VISTO NENHUM DELES, ASSIM COMO MUITAS PESSOAS ACREDITAM EM 
COISAS QUE NUNCA VIRAM. 
 
 
2º Momento: 
Após a leitura, disponibilize a Folha 92 do caderno do aluno e lance uma pergunta de cada vez. Busque perceber 
se compreenderam o que a questão pede e o que poderão responder, dando tempo que registrem suas respostas 
antes de partir para a questão seguinte.   
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ES7ooFSodfc


FOLHA 92 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO 

 
AGORA, REPRESENTE SUAS IDEIAS PARA RESPONDER ÀS PERGUNTAS QUE SEGUEM. 
 
AS PESSOAS TINHAM MEDO DA FLORESTA FECHADA E ESCURA. O QUE ELES ACREDITAVAM QUE VIVIA 
ALI? 
  
 
 
 
 
 
 
 

Monstros e dragões 
 
 
 
 
 
 
 
COMO VOCÊ IMAGINA QUE ERA O POVOADO CINZENTO? 
 
 

 
O céu estava sempre coberto por nuvens espessas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
APESAR DE NUNCA TEREM VISTO, ELES ACREDITAVAM NA EXISTÊNCIA DE MONSTROS E DRAGÕES. MAS 
EM QUE ELES NÃO ACREDITAVAM? 
 
 
 
 

 
Sol, Lua e Estrelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 147 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 147 

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 – O caminho da gratidão 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 93 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 
O CAMINHO DA GRATIDÃO 

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conserva, volte ao tema da gratidão. 
Pergunte como eles podem mostrar que estão contentes com os outros quando eles fazem alguma coisa muito 
bacana para eles. Como demonstram? Deixe-os falar à vontade. 
Dê exemplos: alguém deixa algo cair no supermercado e vem uma outra pessoa e pega para ela (tenha exemplos já 
preparados). Sempre peça que expressem suas opiniões. 
 
2º. Momento: 
Expliquem que vão fazer, em conjunto, um desenho chamado O CAMINHO DA GRATIDÃO. Para isso, separe uma 
parede na sala e prenda duas ou três folhas de papel pardo (deve ser um espaço grande). 
Na lateral esquerda da folha cole imagens de pessoas e animais (mostrar que também há atitudes de gratidão por 
parte dos animais) e na lateral direita imagens de coração, pessoas se abraçando, ou seja, expressões de carinho e 
amizade. Veja um exemplo na figura abaixo. 
 

 
 
As crianças devem ligar as imagens da esquerda com as da direita. Para ligar as imagens as crianças devem se 
expressar livremente. Podem fazer pequenos corações, flores, pássaros, o que quiserem. Você pode dar ideias para 
auxiliar no processo criativo. 
 
3º. Momento: 
Voltem para a roda de conversa e pergunte o que acharam da atividade. Deixe que se expressem e mantenha o foco 
no tema gratidão. 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO – FOLHA 93 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome o texto lido no dia anterior com questionamentos que deem condição aos alunos para 
responderem de forma oral as indagações referentes ao texto. Pergunte, por exemplo: Quem se lembra do texto que 
li na aula passada? De que se tratava? Combine com as crianças que prestem bastante atenção na continuação da 
leitura, pois ao término fará novamente mais três perguntas referente ao texto. 
 
NO OUTRO POVOADO, DE NOME AQUARELA, O CLIMA ERA MAIS PARECIDO COM O QUE A GENTE 
CONHECE: ÀS VEZES, O CÉU ESTAVA LIMPO E O SOL APARECIA; ÀS VEZES FICAVA NUBLADO. EM 
ALGUMAS NOITES, A LUA E AS ESTRELAS DAVAM UM ESPETÁCULO DE BRILHOS E LUZES; EM OUTRAS, 
NÃO. PORÉM, ASSIM COMO OS MORADORES DE CINZENTO, O POVO DE AQUARELA TAMBÉM ACREDITAVA 
EM DRAGÕES. LÁ VIVIA A MENINA KAIA, QUE TINHA MUITA VONTADE DE SABER O QUE HAVIA ALÉM 
DAQUELA FLORESTA. 
UM DIA, ZINO SE ENCHEU DE CORAGEM E RESOLVEU ENTRAR NA MATA, PARA TENTAR ENCONTRAR UM 
LUGAR EM QUE PUDESSE VER O SOL NO MESMO DIA, KAIA TAMBÉM PEGOU SUA MOCHILA, COLOCOU 
UMA CORDA E MUITAS FITAS COLORIDAS, E SAIU CEDINHO DE CASA, DECIDIDA A CONFIRMAR SUA 
DESCONFIANÇA DE QUE OS DRAGÕES NÃO PASSAVAM DE IMAGINAÇÃO DOS POVOS ANTIGOS. 
ZINO CAMINHOU BASTANTE, ABRINDO CAMINHO ENTRE ARBUSTOS, ATÉ QUE, MESMO POR BAIXO DAS 
COPAS FECHADAS DAS ÁRVORES, PERCEBEU QUE O AMBIENTE ESTAVA CLAREANDO. DECIDIU, ENTÃO, 
SUBIR EM UMA ÁRVORE PARA TENTAR ENXERGAR MELHOR. 
SUBIU, SUBIU, ATÉ QUE ACABOU CHEGANDO A UM PONTO EM QUE NÃO CONSEGUIA MAIS SUBIR, NEM 
TINHA CORAGEM DE DESCER! E AGORA? AMEDRONTADO, COMEÇOU A GRITAR, COM A ESPERANÇA DE 
QUE ALGUÉM O OUVISSE. 
- SOCORRO! SOCORRO! ALGUÉM PODE ME AJUDAR? 
 
2º Momento:  
Logo após, disponibilize a Folha 93 do caderno do aluno e faça uma pergunta por vez. Busque perceber se 
compreenderam o que cada questão pede e o que poderão responder. Respeite o ritmo de cada criança, tanto para o 
tempo que irá usar para conversar com o colega de dupla e responder às questões, quanto para a forma que utilizará 
para fazer o registro. Pode ser que utilizem o desenho para mostrar as conclusões que chegou, devendo ser 
incentivado. 
 

  



FOLHA 93 

ATIVIDADE 2 / LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO 

 
 AGORA, REPRESENTE SUAS IDEIAS PARA RESPONDER ÀS PERGUNTAS QUE SEGUEM. 
 
UM POVOADO CHAMAVA-SE CINZENTO. E O OUTRO POVOADO, COMO SE CHAMAVA? 
 
 
 
 
 
 
 

AQUARELA 
 
 
 
 
 
 
O QUE KAIA COLOCOU DENTRO DE SUA MOCHILA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM QUE ZINO SUBIU E FICOU COM MEDO DE DESCER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

CORDA E FITAS COLORIDAS 
 
 

 
 
 
 
 

ÁRVORE 
 
 
 
 



AULA 148 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 48 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 94 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 95 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  
QUEM, O QUÊ, ONDE E QUANDO? – FOLHA 94 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:  
Na roda de conversa comente que vão brincar de ―Quem, O Quê, Onde e Quando?‖. 
Explique que você irá mostrar 4 imagens (na ordem de Quem, O Quê, Onde e Quando) e eles terão que formar uma 
frase. 
- um ser vivo/não vivo (QUEM) 
- fazendo algo (O QUÊ) 
- em algum lugar (ONDE) 
- em um determinado tempo (QUANDO. Para facilitar pode ser o dia da semana). 
 
Exemplo 1: 
 
 
 
 
 
O menino comeu um bolo em casa na 2ª. feira. 
 
 
 
Exemplo 2:  
  
 
 
 
 
 
A menina brincou de bola na praia na 5ª. feira. 
As quatro imagens devem ser mostradas na ordem e é fundamental que você faça algumas demonstrações no 
quadro. Se houver dificuldade no item QUANDO, você pode falar para eles. 
 
2º. Momento:  
Faça algumas rodadas e, depois, entregue algumas figuras para que possam observar e criar uma frase. Você deve 
escrever a frase na Folha 94 do caderno do aluno e pedir que ele represente essa frase por meio de um desenho 
ou pintura. Circule pela sala e acompanhe no desenvolvimento da atividade. 
 

FOLHA 94 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
QUEM, O QUÊ, ONDE E QUANDO?  

 
REPRESENTE A FRASE QUE VOCÊ CRIOU. 
ESCREVA A FRASE AQUI: ____________________________________________ 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
CUBO – FOLHA 95 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, entregue um cubo para que as crianças explorem, peça que contem os cantos, depois 
incentive a contar as linhas (quinas ou arestas). Se possível tenha cubos de diferentes tamanhos, cores e diferentes 
materiais, para que possam explorar os cubos. 
 
2º Momento: 
Entregue a cada criança um cubo feito com papel, solicite que contem os cantos marcando com cores diferentes, 
peça que abra o cubo e conte as dobras (arestas) com um traço de cada cor, em seguida que contem as faces 
fazendo um símbolo diferente em cada face. Após fale para comparar o desenho de um cubo com o seu próprio 
cubo. 
 
É preciso que as crianças aprendam que não são essas variações que determinam um objeto ser um cubo e 
sim que todas as faces tenham a forma de quadrados; com 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. 
 
3º Momento: 
Entregue a Folha 95 do caderno do aluno solicite que liguem os objetos que tem formato de cubo a imagem do 
cubo da Figura 1. 
 
 

FOLHA 95 

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA 
CUBO 

 
LIGUE OS OBJETOS COM FORMATO DE CUBO A IMAGEM DO CUBO DA FIGURA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NomE:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



AULA 149– ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 49 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 96 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 97 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 a saída 

Saída: 16h30 

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

 
  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
O LEÃO LEONEL PRECISA DE AJUDA  

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Esta semana será trabalho os sons do P e das vogais.  
É importante que você produza com antecedência um alfabeto móvel como o indicado na figura ao lado para cada 
grupo silábico (D, F, G e assim por diante). Produza, também, cartelas do grupo silábico P (ver item Cartelas dos 
sons das letras no início deste documento) para formar as palavras. Cada criança deve ter seu kit de 
cartelas. 
Organize a sala para a atividade: 
1 – As Cartelas dos sons das letras devem estar organizados por grupo silábico. 

2 – Como as crianças estarão no chão, peça que coloquem os grupos silábicos em frente a elas. 
Sempre de forma organizados por grupos para facilitar a busca e identificação do som. 
3 – Lembre-se de entregar os kits com as cartelas sempre que for trabalhar os fonemas. Os kits 
devem estar organizados por grupo silábico. 
 
Escreva o texto abaixo na lousa e destaque as palavras em vermelho e leia para as crianças. 
Cada vez que você falar a palavra que está destacada no texto, levante a imagem correspondente.  
 
Comece assim: quem se lembra do Pato Lelé e seus amigos? Eles estão em outra aventura. Vamos 
ver qual é? 
 
O LEÃO LEONEL PRECISA DE AJUDA (tenha imagens que representem as palavras em destaque. Quando falar o 
nome do pato: LELÉ, pronuncie a primeira sílaba com o “e” fechado para mostrar os dois sons do “e”.) 
 
O PATO LELÉ ESTAVA PASSEANDO COM SUA AMIGA, A LEBRE LALÁ. 
NO MEIO DO CAMINHO SE ENCONTRARAM COM LEÃO LEONEL QUE ESTAVA TRABALHANDO. 
ENTÃO, O PATO LELÉ PERGUNTOU: 
- O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO? 
- ESTOU MONTANDO UMA CABANA - FALOU O LEÃO ANIMADO. 
- PODEMOS AJUDAR? – PERGUNTOU A LEBRE LALÁ. 
- BOA IDEIA, PODEM SIM! 
ENTÃO, OS TRÊS COMEÇARAM A MONTAR UMA BONITA CABANA. 
QUE BOM TER AMIGOS, PENSOU O LEÃO LEONEL 
NO FINAL, O LEÃO DEU UM GRANDE ABRAÇO NOS SEUS AMIGOS E DISSE: 
- MUITO OBRIGADO! COMO É BOM TER AMIGOS! 
 
E, VOCÊ, TAMBÉM TEM UM AMIGO LEGAL? 
 

1. Após contar a história,  reforce o som das sílabas, mostrando as consoantes já trabalhadas + (A, E, I, O, U) 
das palavras em destaque.  

2. Agora é hora de praticar: entregue um kit da Cartela dos sons das letras para cada criança.  
3. Conte a história de novo, pausadamente. Quando falar as palavras em destaque, faça perguntas 

relacionadas com as palavras em destaque no texto (quem estava passeando? (pato Lelé e a Lebre Lalá)  
4. Depois da resposta, pegue a sua Cartela dos sons das letras e monte a palavra.  
5. Convide-os a bater palmas para cada som. Ao darem a resposta, comente que para formar a palavra 

precisarão de ―x‖ cartelas.  
6. Aponte para cada som PA-TO e solicite que repitam cada som e procurem no seu kit qual grupo tem o som 

PA e separe essa cartela grupo tem o som TO e junte com o som PA, formando PA-TO. (Por isso é muito 
importante que as cartelas estejam agrupadas por grupo silábico). Essa atividade deve ser feita com calma e 
sua ajuda é de muita importância. Sempre enfatize os sons. Quando errarem, leia com eles o som da cartela 
que pegaram e compare com a palavra que está sendo trabalhada. Faça isso até encontrarem o som certo.  

7. Repita com as outras palavras em destaque. 
 
Ao final, conte a história apontando as palavras montadas por vocês para que as crianças vejam os sons formando 
palavras e compondo frases. 
 
 
 
  



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
OBSERVANDO O CÉU – FOLHA 96 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, questione com as crianças se elas já observaram o céu. Pergunte: Quem já viu a nuvem? 
Que cor ela tem? Quem já tentou olhar para o Sol? Qual cor ele tem? E a Lua? Vocês já perceberam que as vezes 
ela é redonda e até iluminada? E as vezes ela está fininha... comente sobre as fases da Lua, apenas para que 
saibam de suas fases (cheia, minguante, nova e crescente). Aproveite e mostre as imagens das fases da Lua. 
Comente sobre a diferença do dia e da noite, dos astros que aparecem, então apresente o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U&t=276s 
 
Convide as crianças a irem olhar o céu e perceber a nuvem, e então brinque de imaginar e procurar figuras nas 
nuvens.  
Após pergunte o que podemos ver no céu? (Sol, nuvens, pássaros, avião etc.) 
 
2º. Momento:  
Depois da exploração em relação ao céu entregue a Folha 96 do caderno do aluno peça que desenhem o que mais 
gostam no céu, ele de dia, ou ele de noite e seus elementos. 
 
 

FOLHA 96 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
OBSERVANDO O CÉU 

 
DESENHE AQUI O CÉU QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE OBSERVAR.  
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U&t=276s


ATIVIDADE 3 – ARTE  
BOLO DA GRATIDÃO – FOLHA 97 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:  
Como antecedência prepare moldes de um bolo (um para cada criança). Basta fazer em cartolina e grampear para 
que forme um ―bolo‖. A parte de cima pode ser colada por dentro e, para dar maior segurança, grampeada. Esconda 
os grampos com fita adesiva colorida. Ao final, prenda o ―bolo‖ em um pratinho descartável. 
 
Na roda de conversa, pergunte: Vocês já viram bolos que são muito bonitos? Apresentar imagens de bolos muito 
bem decorados. Ao mostrar cada imagem pergunte: o que acham? Se é de aniversário ou casamento? O que mais 
gostaram? 
Para essa atividade é importante que as crianças observem que os bolos são feitos atendendo a um tema, pois eles 
vão montar um bolo com o tema da GRATIDÃO. 
 
Explore bem cada imagem para desenvolver a observação nas crianças. 
Ao final, comente ―Podemos dizer que isso também é arte, pois somente bons confeiteiros conseguem fazer bolos 
assim‖. Aproveite para falar que esses profissionais se chamam CONFEITEIROS ou CONFEITEIRAS. Também 
mostrar imagens. 
 
2º. Momento:  
Fale que agora eles serão os confeiteiros de um bolo. 
Entregue um molde do bolo para cada criança e materiais diversos. Comente que o tema será GRATIDÃO. Então, 
devem decorar o bolo pensando no tema e, assim, enfeitá-lo. Dê dicas, mas deixe que se expressem livremente. No 
final, tire foto do bolo e cole na Folha 97 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 97 

ATIVIDADE 3 - ARTE 
O BOLO DA GRATIDÃO 

 
COLE AQUI O BOLO QUE VOCÊ DECOROU. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 140 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 50 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 98 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 99 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 
Como foi nossa semana? (pag.18) 

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  
ORGANIZANDO OS VASOS DE FLORES – FOLHA 98 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Tenha sempre a sequência numérica próxima das crianças para 
auxiliar a realização da atividade. 
 
Na roda de conversa, informe que organizarão os vasos de flores, 
pois não estão na ordem. 
No quadro faça alguns exercícios com eles, demonstrando o que 
deverão fazer. 
 
2º Momento: 
Depois de se certificar que todos entenderam, entregue a Folha 98 do caderno do aluno e peça que recortem e 
colem os vasos seguindo a ordem correta dos numerais. Se quiser, pode entregar os vasinhos já recortados para 
cada criança. Os vasos para recortar estão no anexo deste documento.  
 

FOLHA 98 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ORGANIZANDO OS VASOS DE FLORES 

 
RECORTEM E COLEM OS VASOS SEGUINDO A ORDEM CORRETA DOS NUMERAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

1 2 4 5 

6 8 10 

11 13 



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
AVÓ A BORDAR – FOLHA 99 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Para essa atividade prepare previamente uma caixa (musical) com palitos de sorvete e imagens dos personagens da 
música presas na ponta do palito de sorvete, duas colheres de pau, metal ou plástico para cada criança. Imagens em 
anexo em dois tamanhos diferentes, utilize o maior para colocar nos palitos e os menores para distribuir para as 
crianças colarem na folha do caderno do aluno. 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, disponibilize 2 colheres para cada criança, convide-os a bater as colheres no chão 
durante a apresentação da música, peça que acompanhem o ritmo para bater a colher, cante a música, combine com 
as crianças de ajudar com a canção, falando os personagens que você irá tirar da caixa musical. Vá pegando os 
personagens da caixa, após apresente o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lLg8ClXv-Vs 
Assim eles podem observar os personagens. 
 

Estava a avó no seu lugar 
Veio a mosca lhe cutucar 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava a mosca no seu lugar 
Veio a aranha lhe cutucar 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava a aranha no seu lugar 
Veio o rato lhe cutucar 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava o rato no seu lugar 
Veio o gato lhe cutucar 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava o gato no seu lugar 
Veio o galho lhe cutucar 
O galho no gato 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava o galho no seu lugar 
Veio a galinha lhe cutucar 
A galinha no galho 
O galho no gato 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava a galinha no seu lugar 
Veio o avô lhe cutucar 
O avô na galinha 
A galinha no galho 
O galho no gato 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic  
Estava o avô no seu lugar 
Veio a vaca lhe cutucar 
A vaca no avô 
O avô na galinha 
A galinha no galho 
O galho no gato 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava a vaca no seu lugar 
Veio o Alípio lhe cutucar 
O Alípio na vaca 
A vaca no avô 
O avô na galinha 
A galinha no galho 

O galho no gato 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava o Alípio no seu lugar 
Veio o Julio lhe cutucar 
O Julio no Alípio 
O Alípio na vaca 
A vaca no avô 
O avô na galinha 
A galinha no galho 
O galho no gato 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Estava o Julio em seu lugar 
Veio o cachorro lhe cutucar 
O cachorro no Julio 
O Julio no Alípio 
O Alípio na vaca 
A vaca no avô 
O avô na galinha 
A galinha no galho 
O galho no gato 
O gato no rato 
O rato na aranha 
A aranha na mosca 
A mosca na avó 
A avó a bordar 
Tic Tic Tic 

Ó acabei!! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lLg8ClXv-Vs


 
2º. Momento:   
Disponibilize as figuras como ilustra a imagem ao lado, e a Folha 99 do caderno do aluno desafie as crianças a 
colocarem em ordem os personagens da música.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLHA 99 

ATIVIDADE 1 - MÚSICA 
A AVÓ A BORDAR 

 
VOCÊ SE LEMBRA DA ORDEM DOS PERSONAGENS NA NARRAÇÃO DA MÚSICA? COLE AQUI COMO VOCÊ 
LEMBRA. 
 
Espera-se que os alunos colem os personagens na ordem da música. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
  



PETER PAN 
    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. 
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. 
 
Texto fonte: 
http://www.ingabyte.com.br/sistema/arquivos/1065/150620104401_ed__infantil_4anos_15_a_19_1_pdf.pdf 
  

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