
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
   

“Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e 

cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches 

e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da 

família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo 

de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e 

consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar – 

especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve 

aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e 

a comunicação. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, 

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

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

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

(BNCC, 2018, p. 36) 

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


DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL (BNCC) 

 

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

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à 

cultura e às diferenças entre as pessoas. 

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

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

culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 

emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

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

escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida 

cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo 

diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

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

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora 

dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a 

escrita, a ciência e a tecnologia. 

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

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens. 

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

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escola r e em seu 

contexto familiar e comunitário. 

 
 

  



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

que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) dispõem. Os campos são inter-relacionados e oferecem condições 

para o desenvolvimento de um trabalho abrangente e fundamental quando traduzidos na prática educativa. Além disso, podem ser concebidos 

como ferramenta para acompanhar a progressão das aprendizagens durante todo o ano e ao final dele. São eles: 

 

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

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

 

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

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

corpo). 

 

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

própria maneira de se expressar. 

 

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

compreensão da escrita como uma forma de comunicação. 

 

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

curiosidade para o mundo físico, seu corpo, animais, plantas, natureza, conhecimentos matemáticos. 

 

 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

AVALIAÇÃO 

O EU, O 

OUTRO E O 

NÓS 

(EI03EO01) Demonstrar empatia 

pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir. 

(EI03EO02) Agir  de maneira 

independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo 

suas conquistas e limitações. 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais,  desenvolvendo 

atitudes de participação e 

cooperação. 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias 

e sentimentos a pessoas e grupos 

diversos. 

(EI03EO05) Demonstrar 

valorização das características de 

seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças 

e adultos) com os quais convive. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e 

respeito por diferentes culturas e 

modos de vida. 

(EI03EO07) Usar estratégias 

pautadas no respeito mútuo para 

lidar com conflitos nas interações 

com crianças e adultos. 

1 – RELAÇÃO COM COMPANHEIROS 

 Oferecer materiais e propor atividades que as crianças 

percebam a necessidade de compartilhar e cooperar, 

ajudando cada uma a reconhecer a existência do ponto 

de vista do outro e a considerar possíveis sentimentos, 

intenções e opiniões das demais pessoas, construindo 

atitudes negociadoras e tolerantes. 

 Organizar o ambiente e as rotinas favoráveis a uma boa 

transição casa-escola e criação de vínculo entre as 

crianças 

2 – AUTOCONHECIMENTO E CUIDADO DE SI MESMO 

 Considerar preferências, sentimentos e opiniões das 

crianças e ajuda-las a também identificar esses pontos 

as auxiliam a se conhecerem que estão sentindo nas 

situações, desenvolvendo uma identidade pessoal, um 

sentimento de autoestima, autonomia e confiança em 

suas possibilidades. 

 Apoiar as crianças a desenvolver uma identidade 

pessoal, um sentimento de autoestima, autonomia, 

confiança em suas possibilidades e de pertencimento a 

um determinado grupo étnico racial, crença religiosa, 

local de nascimento, etc. 

 Fortalecer os vínculos afetivos de todas as crianças com 

suas famílias e ajuda-las a captar as possibilidades 

trazidas por diferentes tradições culturais para 

compreensão do mundo e de si mesmas. 

 Brincadeiras nos espaços 

internos e externos 

 Rodas de Histórias 

 Rodas de conversas 

 Oficinas de desenhos, 

pinturas e modelagens. 

 Desenvolver sem sala de 

aula o hábito do registro dos 

acontecimentos vivenciados 

no seu dia a dia. 

 Criar momentos de 

convivência onde a família 

participe das aulas, seja para 

contar uma história, relatar 

informações sobre os filhos, 

ou até mesmo trazer 

atividades lúdicas, pelo 

menos duas vezes por mês. 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

acompanhamento e registro 

do desenvolvimento dos 

processos de 

aprendizagem das 

crianças, para refletirmos 

sobre a qualidade das 

interações estabelecidas 

com  outras  crianças, 

funcionários e com o 

professor, auxiliando no 

planejamento   educativo, 

sem o objetivo de 

promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

AVALIAÇÃO 

CORPO, GESTOS E  

MOVIMENTOS 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano quanto 

em brincadeiras, dança, teatro, música. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto 

de histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades. 

(EI03CG03) Criar movimentos, gestos, 

olhares e mímicas em brincadeiras, 

jogos e atividades artísticas como   

dança, teatro e música. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados a higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 

(EI03CG05) Coordenar suas 

habilidades manuais no atendimento 

adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas. 

1 - EXPERIÊNCIAS COM BRINCADEIRAS 

Brincar   de   explorar o  espaço  com o corpo 

potencializa habilidades básicas de: 

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

etc.); 

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

direto, flexível etc.); 

• Modo como o movimento ocupa o espaço em todos 

os seus níveis (alto, médio, baixo), 

• Planos e formas, bem como construir referenciais 

que as orientem em relação a aproximar-se ou 

distanciar-se de determinados pontos. 

2 - EXPERIÊNCIAS COM DANÇA 

Recriar movimentos a partir de uma música, de um 

som, de uma ideia, e se sensibiliza quanto ao valor 

expressivo de seus gestos, na medida em que 

explora: 

• movimentos leves ou fortes, rápidos ou lentos, 

• percorrer o espaço sozinha ou interagindo com 

parceiros, 

• imitar os movimentos de determinado animal ou o 

jeito de andar de um personagem. 

3- EXPERIÊNCIAS COM DRAMATIZAÇÃO 

O teatro e demais experimentações vividas pelas 

crianças possibilitam: a leitura de histórias, a 

brincadeira, 

a expressão plástica, a música, o movimento. 

• Jogos diversos; 

• Brincadeiras nos 

espaços interno ou 

externos 

• Danças de ritmos 

variados 

• Dramatizações 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

Acompanhamento e 

Registro do 

Desenvolvimento dos 

Processos de 

aprendizagem das 

crianças, para refletirmos 

sobre a qualidade das 

interações estabelecidas 

com outras crianças, 

funcionários  e com o 

professor, auxiliando no 

planejamento educativo, 

sem o objetivo  de 

promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

AVALIAÇÃO 

TRAÇOS, 

SONS, CORES 

E FORMAS 

(EI03TS01) Utilizar sons 

produzidos por materiais, 

objetos e instrumentos musicais 

durante brincadeiras de faz de 

conta, encenações, criações 

musicais, festas. 

(EI03TS02) Expressar-se 

livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções 

bidimensionais e 

tridimensionais. 

(EI03TS03) Reconhecer as 

qualidades do som (intensidade, 

duração, altura e timbre), 

utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e 

sons. 

1 – LINGUAGEM MUSICAL 

Apresentar de forma sistemática um repertório 

musical – obras clássicas, populares, étnicas, 

cantadas ou instrumentais, incluindo canções 

infantis tradicionais, folclóricas e do repertório 

popular. – e objetos sonoros e/ou instrumentos 

musicais pode favorecer a exploração destes pela 

crianças na busca de identificar qualidades como: 

 Duração, altura intensidade e timbre 

 Ampliar seu repertório e referências 

sonoras, seus modos de escutar 

 Produzir músicas e desenvolver suas 

preferências 

2 – LINGUAGENS VISUAIS 

Desenvolver atividades com: 

 Desenhos, pinturas, esculturas, 

modelagens, colagens, gravuras, 

fotografias, visitas em locais de produção e 

divulgação da arte visual; 

 Datas comemorativas: Carnaval, Páscoa, 

Dia do Índio, Dia das mães, Festa Junina, 

Dia dos pais, 07 de setembro, Dia das 

crianças, Dia da Árvore, Natal etc. 

 Escutar músicas 

 Explorar diferentes sons, 

ritmos, formas, cores, 

texturas, objetos e 

materiais, construindo 

cenários para brincadeiras 

de faz de conta, 

encenações ou para 

festas tradicionais. 

 Interpretação de músicas 

e produção de gestos. 

A avaliação far-se-á mediante 

o acompanhamento e registro 

do desenvolvimento dos 

processos de aprendizagem 

das 

crianças, para refletirmos 

sobre a qualidade das 

interações estabelecidas com 

outras crianças, funcionários 

e com o professor, auxiliando 

no planejamento educativo, 

sem o objetivo de promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

AVALIAÇÃO 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO 

E IMAGINAÇÃO 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 

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

espontânea), de fotos, desenhos e 

outras formas de expressão. 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e 

canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, procurando orientar- 

se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras 

conhecidas. 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e planejar 

coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, 

definindo os contextos, os personagens, a estrutura da 

história. 

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas para a produção de 

reconto escrito, tendo o professor como escriba. 

(EI03EF06) Produzir as próprias histórias orais e escritas 

(escrita espontânea), em situações com função social 

significativa. 

EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais 

veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de gêneros 

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

própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses 

textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 

ilustrações etc.). 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação à linguagem 

escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio 

de escrita espontânea. 

1 – LINGUAGEM ORAL 

• Exposição oral de ideias com clareza e 

sequência lógica; 

• Compreender e transmitir avisos, recados e 

mensagens. 

• Interpretação de imagens, símbolos e sinais; 

• Desenho como forma de representação; 

• Narrar, descrever, explicar, relatar, ouvir e 

argumentar com outras crianças. 

2 – LEITURA 

• Práticas de leitura incidental (rótulos, 

propagandas, objetos e símbolos) 

• Reconhecer o seu nome e o nome dos 

colegas; 

• Jogos verbais: modalidades de linguagem: 

trava-línguas, adivinhas, parlendas, 

quadrinhas, poemas e canções 

3 – LINGUAGEM ESCRITA 

• Escrever o seu nome e o nome da escola; 

• Práticas de escritas individuais e coletivas; 

• Estudo do Alfabeto: identificar visual e 

auditivamente as letras do alfabeto, cobrir e 

copiar as letras maiúsculas e minúsculas (de 

imprensa e cursiva); 

• Encontros Vocálicos: identificar, ler e 

escrever, palavras formadas apenas por 

encontros vocálicos; 

• Famílias Silábicas: Conhecer as famílias 

silábicas, de forma natural e espontânea; 

• Ouvir, compreender, 

contar, recontar e criar 

narrativas. 

• Roda de conversa 

• Poema 

• Hora do conto 

• Parlenda, adivinha, 

trava-língua, ditado 

popular, quadrinha, 

brincadeira de roda 

• Repetição de 

estruturas simples 

(nomes próprios, 

colegas e família); 

• Leitura de imagens; 

• Relatos de fatos 

vivenciados; 

• Desenhos e grafismo; 

• Folhear livros, revistas 

procurando orientar-se 

por temas e ilustrações 

e tentando identificar 

letras ou palavras 

conhecidas. 

• Formar pequenas 

palavras 

• Leitura de textos 

compartilhados; 

• Ditados de palavras; 

• Bingos com pequenas 

palavras. 

A avaliação far-se- 

á mediante    o 

acompanhamento 

e registro   do 

desenvolvimento 

dos processos de 

aprendizagem das 

crianças,  para 

refletirmos sobre a 

qualidade  das 

interações 

estabelecidas com 

outras  crianças, 

funcionários e com 

o professor, 

auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de 

promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

AVALIAÇÃO 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

(EI03ET01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos, 

observando suas propriedades. 

(EI03ET02) Observar e descrever 

mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em 

experimentos envolvendo fenômenos 

naturais e artificiais. 

(EI03ET03) Identificar e selecionar 

fontes de informações, para 

responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua 

conservação. 

(EI03ET04) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando 

múltiplas linguagens (desenho, 

registro por números ou escrita 

espontânea), em diferentes suportes. 

(EI03ET05) Classificar objetos e 

figuras de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes 

sobre seu nascimento e 

desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. 

(EI03ET07) Relacionar números às 

suas respectivas quantidades e 

identificar o antes, o depois e o entre 

em uma sequência. 

(EI03ET08) Expressar medidas 

(peso, altura etc.), construindo 

gráficos básicos. 

1 – EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO ESPAÇO 

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

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

para o lado, para cima, para 

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

• Representação do espaço a partir de diferentes pontos de 

referência: situações de exploração tátil e visual das 

propriedades 

(forma, tamanho, posição, direção) e das formas 

geométricas (planas e não planas) 

2 - EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO TEMPO 

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

ritmos biológicos); 

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

semana, mês e ano); 

3 - EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO À MEDIDA E 

QUANTIDADES 

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

• comparar a quantidade de grupos de objetos. 

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

de ordinal, números de 0 até 50, quantidades. 

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

4 -EXPERIÊNCIAS QUANTO ÀS RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

• Pesquisar modos de viver de pessoas de um tempo 

passado ou de outra; 

• Exploração do ambiente local como: escola, comunidade, 

natureza e meio de vida dos familiares. 

• Experiências com 

dinheiro em brincadeiras 

ou em situações  de 

interesses das crianças; 

Espaço e forma: 

• Jogos de esconder ou de 

pega, nos quais um dos 

participantes deve contar, 

enquanto espera os 

outros se posicionarem; 

• Brincadeira e cantigas 

incluem diferentes formas 

de contagem 

• Oficinas de desenho, 

pintura, modelagem e 

música; 

• Promover atividades 

diversificadas 

e significativas  que 

promovam a observação 

da paisagem local por 

meio  de passeios ou 

atividades com fotografias, 

imagens ou relatos de 

moradores locais. 

• Promover momentos de 

socialização com as 

famílias pelo menos duas 

vezes por semana. 

A avaliação far-se-á 

mediante  o 

acompanhamento e 

registro do 

desenvolvimento 

dos processos de 

aprendizagem das 

crianças, para 

refletirmos sobre a 

qualidade  das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com 

o professor, 

auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de 

promoção. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

SUGESTÃO DE HORÁRIO  

ESCOLA INTEGRAL 

 

4 ANOS  

 
 

 
 



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

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

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

brasileira em um período de dez anos.  

ESTRATÉGIAS 
 
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades 
de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) 
horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 
escola; 
 
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de 
mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças 
em situação de vulnerabilidade social; 
 
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das 
escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como 
da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 
 
6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com 
equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários; 
 
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) matriculados nas escolas 
da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema 
sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 
 
6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em 
atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de educação básica, de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 
 
6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo 
integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais; 
 
6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas; 
 
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 
 

 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-
educacao 
Com Adaptações 
  

https://novosalunos.com.br/escola-em-periodo-integral-diferenca-entre-assistencialismo-e-escolarizacao/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-educacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-educacao


 

  

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

 

SEGUNDA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário  Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Linguagem  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

  



TERÇA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



QUARTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



QUINTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Natureza e Cultura 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



SEXTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 

 
  



ORIENTAÇÕES GERAIS 

ROTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cabe a você professor, criar um espaço dentro da sala de aula para expor a rotina e trabalhar com ela 
pedagogicamente, abordando-a dia após dia, sem esquecer-se de introduzir as modificações necessárias. 
 
Calendário: O caledário é um recurso rico em informações. Com ele é possível estudar os dias da semana, os 
meses do ano, os feriados e as estações do ano. Com o calendário é possível fazer muitas perguntas: que dia é 
hoje? Em que mês estamos? Que dia foi ontem? Que dia será amanhã? Entre muitas oturas. 
Para trabalhar os dias da semana, uma possibilidade é afixar na lousa cartazes com os nomes de cada dia escrito 
com cores diferentes. As cores, além de atraírem a atenção das cranças, ajudam a turma a associar cada 
coloração ao dia correspondente. Ao longo do ano os alunos poderão sozinhos apresentar aos amigos em qual dia 
da semana estão.  

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

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

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

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

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

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

Hora do lanche: comer é essencial para o organismo, mas também é uma necessidade psicológica e social. Por 



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

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

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

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

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

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

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

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


 

PREPARANDO UM AMBIENTE ALFABETIZADOR 
 

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

 

 Alfabeto perto dos alunos e na altura deles. 

 

  
 
 
 
 
 
 
  



 Espaço para exposição de textos usados na leitura compartilhada, para que as 

crianças possam recuperá-los quando quiserem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mural para exposição da produção dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Biblioteca de classe, com materiais diversos de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rodinha inicial, o dia da semana pintando o quadrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

alfabética e tendo a letra inicial destacada em vermelho (usar letra maiúscula). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 Numerário (sequência numérica de 0 a 10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajudantes do dia 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Cartaz do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 

 Cartaz: Quantos somos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cartaz dos combinados da turma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

 Palavrinhas mágicas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartaz Regrinha de Ouro 

 
       
 
  



 

 Fichas das atividades da rotina diária 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 Fichas dos nomes das crianças 

 

 

 

 

 

MARIANA 

 

JOÃO PEDRO 

 
 

 Aniversariantes do mês 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                            
ATIVIDADES COM NOMES 

 
O trabalho com os nomes dos educandos das séries iniciais é ESSENCIAL e você pode incluir 
essa prática de diferentes formas na sua rotina diária em sala de aula. 
 
 
Principais materiais que você precisa providenciar para trabalhar constantemente com os nomes. 
 
1° Crachás individuais 
 
 
 
2° Listão com os nomes da turma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° Alfabeto móvel individual 
 

 

 

 

 

 

 



 

4° Tesoura, cola e material para recorte (jornais, revistas, folhas impressas com tipos variados de 
letras, folha impressa com os nomes dos educandos etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° Alfabetos móveis em formatos diferentes, podendo ser em um ou dois conjuntos para cada 
modelo que desejar, pois servirá de apoio em atividades coletivas ou intervenções individuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Carômetro 

 

 

 
 



 
 
 

 

BRINCADEIRAS VARIADAS 
 

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

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


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

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

 

 BOLHAS DE SABÃO 

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

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

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

 

ESTÁTUA 

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

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

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

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

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

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

 

CORRE-CUTIA 

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

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

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

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

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

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

 

BATATA-QUENTE 

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

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

cantar “Batata quente, quente, quente, quente…” em diferentes velocidades para que as outras 

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

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

 

PASSA-ANEL 

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

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

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


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

anel. Quando acabar, ele pergunta a outro jogador com quem ficou o objeto. Se a pessoa acertar, 

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

Fonte: https://paisefilhos.uol.com.br/mais/50-brincadeiras-para-o-seu-filho/ 
 
BOCA DE FORNO 
 
Nessa brincadeira, o professor é o “senhor”. Ele irá dar as ordens na brincadeira e os demais 
participantes terão apenas que cumprir suas ordens. A ordem consiste em achar um determinado 
objeto. Caso a criança não consiga encontrar e trazer o objeto pedido ela é obrigada a pagar uma 
prenda que ser cantar ou dançar uma música, imitar um bicho ou qualquer outra coisa. 
 
Senhor: Boca de forno 
Criança: Forno! 
Senhor: Fazerão o que eu mandar? 
Crianças: Faremos! 
Senhor: Se não fizer? 
Criança: Pagaremos prenda! 
Senhor: Manda que as crianças peguem algum objeto 
Adaptado de: http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php 
 
MASSA DE MODELAR 
 
Material:  
2 xícaras de chá de farinha de trigo;  
Meia xícara de chá de água; 
Meia xícara de chá de sal; 
Uma vasilha.  
modo de fazer: 
Misture tudo numa vasilha, com as mãos.  
Se a massa ficar dura, junte mais água e amasse.  
Amasse bem até sentir que a consistência está boa para modelar. 
Massa colorida: 
Divida a massa em algumas partes. Em cada parte coloque uma colher de sopa de tinta guache 
diluída em um pouco de água (em cada parte uma cor diferente). Amasse até a tinta estar 
espalhada igualmente. 
Guarde a massa em um recipiente fechado na geladeira. Ela dura um mês!  
Adaptado de: http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php 
 
CHOCALHO 
 
Material: 
01 lata de alumínio  
Semente de feijão, milho, arroz ou pedrinhas. 
Fita adesiva 
Modo de fazer: 
Você pode enfeitar seu chocalho com figuras que você imprime e cola. Ou pode pintar sua lata 
com tinta plástica. Encha sua lata com a semente que você tiver ou pedrinhas. Cada semente 
fará um barulho diferente e você pode fazer vários chocalhos conseguir diversos sons. 
Vede o buraco da latinha com fita adesiva e cole uma figura por cima para dar um acabamento 
bonito 
Adaptado de: http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php 
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AULA 151 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 151 

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

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “P” – FOLHA 01 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 P. Apresente uma cartela similar à da figura ao lado. 
No quadro, exemplifique que a letra P pode ser escrita de várias formas (letra bastão e letra 
cursiva). Demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra P (pato, 
polícia, pena, pulo, pimenta etc.). Dê ênfase no som para que percebam a letra P nas palavras. 
Peça que digam palavras que comecem com a letra “P”. Para deixar a explicação da letra P mais 
lúdica mostre a música da letra P: https://www.youtube.com/watch?v=YF0jNaIo45I. 
  
AS LETRAS TÊM SOM. HOJE NÓS VAMOS DESCOBRIR O SOM DA LETRA P. VAMOS LÁ... 
O SOM DA LETRA P É... (FAÇA O SOM DA LETRA P) PÁSSARO 
VAMOS TENTAR MAIS UMA VEZ... (FAÇA O SOM DA LETRA P) PATO 
VAMOS TENTAR MAIS UMA VEZ... (FAÇA O SOM DA LETRA P) PEIXE 
TENTE VOCÊ TAMBÉM. 
 
A seguir, converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo e peça para que 
uma de cada vez fale a letra “P”. É importante que todas exercitem para que possam assimilar o som. Proponha, 
também, que investiguem objetos que estejam na sala e que comecem com a letra P. 
Em seguida, escreva essas 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 P.  
Volte a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. PA – TO – duas palmas; PEI 
– XE – duas palmas. A seguir mostre cada som no quadro. 
 
2º Momento: 
Após exploração da letra P, entregue a Folha 01 do caderno do aluno e peça que cubram a letra P, conforme 
indicado na atividade.  
 

FOLHA 01 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “P” 

 
JUNTE OS SONS DAS CARTELAS E DESCUBRA A PALAVRA. DEPOIS, LIGUE A PALAVRA ENCONTRADA 
COM A SUA FIGURA. 
 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

PI A 

PIA 

PA TO 

PATO 

PI PA 

PIPA 

https://www.youtube.com/watch?v=YF0jNaIo45I


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM   
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO – FOLHA 02 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome a história “Gratidão faz bem ao coração”, faça a leitura corrida da terceira parte da 
história:  
 
AO LONGE, KAIA OUVIU OS GRITOS E APRESSOU O PASSO NA 
DIREÇÃO DO SOM, ATÉ QUE CONSEGUIU ENCONTRAR A ÁRVORE 
ONDE ZINO ESTAVA. ALIVIADO POR VER A MENINA, ELE SE 
EXPLICOU: 
- SUBI NESSA ÁRVORE E AGORA NÃO CONSIGO DESCER! VOCÊ 
ME AJUDA? 
KAIA RESPONDEU QUE SIM, CLARO! POR SORTE, ELA TINHA LEVADO 
A CORDA. JOGOU UMA DAS PONTAS PARA ZINO, QUE CONSEGUIU 
PEGAR, E PEDIU A ELE QUE A AMARRASSE NO GALHO MAIS 
PRÓXIMO. O MENINO FEZ DO JEITO QUE ELA TINHA DITO E, 
SEGURANDO BEM FIRME, DESCEU PELA CORDA. LOGO ESTAVA 
NOVAMENTE, SÃO E SALVO, NO CHÃO! 
- UFA! AINDA BEM QUE CONSEGUI DESCER! FIQUEI COM MEDO 
DE A NOITE CHEGAR E EU TER DE DORMIR NAQUELE LUGAR! 
KAIA OLHOU PARA ELE, UM POUCO INTRIGADA. RESPONDEU: 
- VOCÊ ESTÁ BEM? NÃO SE MACHUCOU? MEU NOME É KAIA, E O SEU? EU MORO EM AQUARELA, DO 
LADO DE LÁ DESSA MATA. QUE SORTE EU TER OUVIDO SEUS GRITOS! ACHO QUE VOCÊ ME DEVE UM 
“OBRIGADO”, NÉ? 
ZINO ESTRANHOU. NUNCA TINHA OUVIDO AQUELA PALAVRA. PERGUNTOU: 
- OBRIGADO? O QUE É ISSO? 
KAIA CUSTOU A ACREDITAR NO QUE TINHA OUVIDO. E PERGUNTOU DE QUE JEITO AS PESSOAS QUE ELE 
CONHECIA DEMONSTRAVAM GRATIDÃO, QUANDO ALGUÉM FAZIA UMA COISA BOA PARA ELAS. ELE NÃO 
SOUBE RESPONDER, SÓ DISSE: 
- MEU NOME É ZINO, E EU MORO EM CINZENTO, DO OUTRO LADO DA FLORESTA. LÁ A GENTE NÃO 
DIZ NADA, NÃO... 
- QUE ESTRANHO! - FALOU KAIA. - EU SEMPRE APRENDI QUE A GENTE DEVE DEMONSTRAR O 
QUANTO APRECIOU, QUANDO ALGUÉM NOS FAZ UM BEM. 
- NÃO TEM PROBLEMA, EU FALO, SE VOCÊ QUISER. OBRIGADO - DISSE ZINO. 
KAIA EXPLICOU: 
- GRATIDÃO NÃO É SÓ UMA PALAVRA. ELA TEM QUE SER SENTIDA COM O CORAÇÃO! MINHA MÃE 
SEMPRE DIZ QUE A GENTE DEVE AGRADECER POR TUDO, ATÉ PELO SOL QUE NOS ILUMINA TODAS AS 
MANHÃS! 
ZINO ARREGALOU OS OLHOS, REPETINDO: 
- SOL?? ENTÃO VOCÊ JÁ VIU O SOL? ELE EXISTE? E A LUA? E AS ESTRELAS, VOCÊ JÁ VIU TAMBÉM? 
KAIA JÁ NÃO ESTAVA ENTENDENDO MAIS NADA. DE ONDE TERIA SAÍDO AQUELE MENINO QUE NÃO SABIA 
O QUE ERA GRATIDÃO NEM CONHECIA O SOL, A LUA E AS ESTRELAS? ELA, ENTÃO, TEVE UMA IDEIA. 
CONVIDOU: -QUER IR COMIGO ATÉ AQUARELA, ZINO? HOJE O DIA AMANHECEU BEM ENSOLARADO POR 
LÁ. ALÉM DISSO, POSSO LEVAR VOCÊ PRA CONHECER DANDARA, A MULHER MAIS SÁBIA DO NOSSO 
POVOADO! 
ELA É UM POUCO FADA, UM POUCO BRUXA... E SEMPRE DIZ QUE A GRATIDÃO É UM TIPO DE MAGIA, 
CAPAZ DE TRANSFORMAR AS NOSSAS VIDAS! 
 
Faça questionamentos informais como: 
É importante sempre agradecer? Por quê? 
Como você imagina Dandara? 
Vocês já ouviram dizer que gratidão faz bem ao coração? O que isso quer dizer? 
Já imaginaram o que aconteceria se não houvesse o Sol, o brilho das estrelas, ou a Lua? 
Dê tempo para que comentem... 
 
2º. Momento:  
Distribua a Folha 02 do caderno do aluno, questione como Kaia descreveu Dandara? Como você imagina que é o 
povoado de Aquarela? Peça que reescreva a cena com um lindo desenho. Comente quem são os personagens 
dessa parte da história. 
 
 



FOLHA 02 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO 

 
KAIA JÁ NÃO ESTAVA ENTENDENDO MAIS NADA. DE ONDE TERIA SAÍDO AQUELE MENINO QUE NÃO SABIA 
O QUE ERA GRATIDÃO NEM CONHECIA O SOL, A LUA E AS ESTRELAS? ELA, ENTÃO, TEVE UMA IDEIA. 
CONVIDOU: -QUER IR COMIGO ATÉ AQUARELA, ZINO? HOJE O DIA AMANHECEU BEM ENSOLARADO POR 
LÁ. ALÉM DISSO, POSSO LEVAR VOCÊ PRA CONHECER DANDARA, A MULHER MAIS SÁBIA DO NOSSO 
POVOADO! 
ELA É UM POUCO FADA, UM POUCO BRUXA... E SEMPRE DIZ QUE A GRATIDÃO É UM TIPO DE MAGIA, 
CAPAZ DE TRANSFORMAR AS NOSSAS VIDAS! 
 
 

REESCREVA A CENA COM UM LINDO DESENHO. 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 152 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 152 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de 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  
JOGO DA OBSERVAÇÃO – FOLHA 03 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 a atividade que farão é chamada de o Jogo da Observação. Pendure uma cópia 
da imagem no quadro para que a atividade possa ser realizada em conjunto com você.  
Explique que todos devem observar a imagem antes de responder! Antes de começar, dê alguns exemplos: 
- Quantas árvores tem na imagem? 
- Qual a árvore mais alta? 
E assim por diante. 
  
2º Momento: 
Entregue a Folha 03 do caderno do aluno para que a atividade possa ser realizada em conjunto. A cada resposta 
solicite que registre no espaço indicado. 

FOLHA 03 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
JOGO DA OBSERVAÇÃO 

 
OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E RESPONDA: 
 

 
 
QUANTAS MARGARIDAS TEM?  
 
 
QUANTAS FLORES NA COR ROSA TEM? 
 
 
 
QUANTAS LATAS DE LIXO TEM?  
 
 
 
QUANTAS FLORES TEM AO TODO?  
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

12 

4 

3 

17 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO – FOLHA 04 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha do “Gratidão 
faz bem ao coração” apresente a proposta na roda, iniciando uma conversa 
trazendo mais uma parte da história. 
 
O MENINO FICOU COM MUITA VONTADE DE CONHECER AQUELA 
MULHER MISTERIOSA E ACEITOU, BEM DEPRESSA, O CONVITE. 
A VOLTA PARA AQUARELA TRANSCORREU SEM PROBLEMAS, 
GRAÇAS À ÓTIMA IDEIA QUE KAIA TEVE, 
ANTES DE ENTRAR NA FLORESTA: ENQUANTO CAMINHAVA, ELA FOI 
AMARRANDO NOS ARBUSTOS AS FITAS QUE TINHA TRAZIDO NA 
MOCHILA, PARA MARCAR O CAMINHO. DESSA FORMA, FICARIA FÁCIL 
VOLTAR! 
ASSIM QUE SAÍRAM DA MATA FECHADA, OS RAIOS DE SOL BANHARAM A PELE DAS CRIANÇAS. 
FOI UMA EXPERIÊNCIA INDESCRITÍVEL PARA ZINO, QUE FICOU ENCANTADO COM TODA A ALEGRIA E O 
CALOR TRANSMITIDOS PELO ASTRO! NÃO TINHA PALAVRAS PARA DESCREVER A SENSAÇÃO! COMOVIDA 
COM A CENA, KAIA FICOU TENTANDO IMAGINAR COMO SERIA VER O SOL, E SENTI-LO NA PELE, PELA 
PRIMEIRA VEZ. 
DEPOIS DE ADMIRAR BASTANTE AQUELA MARAVILHOSA NOVIDADE EM SUA VIDA, ZINO CONCORDOU EM 
ACOMPANHAR KAIA ATÉ A CASA DE DANDARA. A MAGA OS RECEBEU COM MUITA SIMPATIA. USAVA UMA 
ROUPA MULTICOLORIDA, TODA SALPICADA DE BRILHOS E, DEPOIS DE OUVIR KAIA FALAR SOBRE O 
DESEJO DO MENINO DE SABER MAIS SOBRE GRATIDÃO, CONVIDOU-OS PARA CONHECER UM LIVRO 
MUITO ESPECIAL... UM LIVRO ENCANTADO! CAMINHARAM ATÉ UMA SALA, LINDAMENTE ILUMINADA POR 
TOCHAS. NO CENTRO DO CÔMODO, HAVIA UMA MESA E UM GRANDE LIVRO SOBRE ELA. ASSIM QUE 
DANDARA O ABRIU, COMEÇARAM A SAIR, DE DENTRO DELE, IMAGENS QUE FLUTUAVAM NO AR! 
DANDARA EXPLICOU QUE AQUELAS IMAGENS ERAM DESENHOS E FRASES FEITOS POR CRIANÇAS. 
TODOS TINHAM UM TEMA EM COMUM: A GRATIDÃO. 
 
 
2º. Momento:  
Entregue a Folha 04 do caderno do aluno, disponibilize revistas e jornais, materiais para desenho e pintura, 
convide-as que cada criança represente através de desenho e/ou colagem, represente o que faz com que ela se 
senta grata. 
 

FOLHA 04 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM / REPRESENTAÇÃO DA GRATIDÃO 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO 

 
REPRESENTE AQUILO QUE TE FAZ SENTIR GRATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta pessoal. 
 
 
 
 

NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 
  



 

AULA 153– ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 153 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda no 
pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 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  
NÚMERO “16” – FOLHA 05 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 16 
elementos (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 16. 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 16. 
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 DEZESSEIS. Espere a resposta, se não 
souberem, dê dicas. Após responderem que precisam de SEIS DEDOS LEVANTADOS, faça a demonstração nas 
mãos de EVA e conte novamente para, agora, formar o numeral 
DEZESSEIS. 

 Represente no par de mãos de EVA (Figura 1). 

 Depois, como mostra a Figura 2, faça a representação do número 16, 
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 16. 
 
2º. Momento: Após a exploração do número 16, entregue a Folha 05 do caderno do aluno, peça que contem o 
total de figuras, quantas Luas, quantas estrelas. Sugira a criança a registrar sua resposta da melhor forma, ou seja, 
pode fazer bolinhas, tracinhos, pontos, pauzinho e o próprio numeral. Parabenize-as pelo registro.  
 

FOLHA 05 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
NÚMERO “16” 

 
OBSERVE A IMAGEM E REGISTRE SUA RESPOSTA DA MELHOR FORMA. 

 
MARQUE A QUANTIDADE DE LUAS 
 
 
 
 
MARQUE A QUANTIDADE DE ESTRELAS 
 
 
 
 
MARQUE O TOTAL DE ELEMENTOS DA IMAGEM 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

15 

16 

1 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
FIGURAS GEOMÉTRICAS – FOLHA 06 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, retome as figuras geométricas simples (quadrado, triângulo, círculo, retângulo), mostre as 
figuras e as cores, questione se lembram qual é a figura e a cor que você mostrar. 
Apresente a “História do quadradinho” de Alexandra Prasinos Bernal, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=V0Lddav50cA 
 
História do quadradinho 
 
ERA UMA VEZ UMA FAMÍLIA DE QUADRADOS VERMELHOS 
QUE VIVIA NUMA CIDADE DE QUADRADOS... 
NAS FÉRIAS RESOLVERAM VIAJAR PARA UMA CIDADE ONDE HAVIA UM PARQUE. 
E MUITAS FAMÍLIAS DIFERENTES ESTAVAM NO PARQUE. 
QUADRADINHO NUNCA HAVIA VISTO AQUELAS FORMAS E CORES, ACHOU MUITO ESQUISITOS. 
DONA QUADRADO QUERIA QUE O FILHO SE ENTURMASSE ENTÃO PERGUNTOU: - VOCÊ NÃO QUER 
BRINCAR FILHO? 
SABE FILHO, NÓS PERTENCEMOS A FAMÍLIA DOS QUADRADOS, MAIS TAMBÉM EXISTE OUTRAS FAMÍLIAS 
NO MUNDO. 
POR EXEMPLO: A FAMÍLIA DO TRIÂNGULOS, SEM ELA NÃO EXISTIRAM TANTAS COISAS COMO: A VELA DO 
BARCO, O TELHADO DA CASA, AS SETAS AS CASAS DOS ÍNDIOS. 
JÁ A FAMÍLIA DO CÍRCULO NOS TROUXE AS RODAS, OS RELÓGIOS, AS MOEDAS, O SOL E A BOLA. 
 
2º. Momento: 
Recorte algumas figuras geométricas em EVA colorido e cole em um 
pedaço de TNT, como ilustra a figura. Coloque algumas figuras 
geométricas dentro de uma sacolinha. Proponha as crianças a 
fazerem 4 filas e conforme for sorteada a figura a criança tem que 
pisar em cima da figura sorteada. Após a brincadeira, deixe o tapete 
em um local visível para o desenvolvimento da atividade. 
 
3º. Momento: 
Disponibilize a Folha 06 do caderno do aluno, e peça que 
desenhem e pintem de acordo com a sequência da brincadeira. 

 

FOLHA 06 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
DESENHE E PINTE DE ACORDO COM A SEQUÊNCIA DA BRINCADEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança siga a sequência das cores das formas. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V0Lddav50cA


AULA 154 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 154 

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  
O SAPO NÃO LAVA O PÉ – FOLHA 07 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Hoje vamos exercitar as consoantes trabalhadas até o momento, ver tabela. É importante que 
você e todas as crianças tenham as Cartelas dos Sons das Letras (ver no início deste 
documento). Separe imagens que representem as palavras da história. Leia para as crianças a 
história e levante a imagem correspondente. Verifique que quase todas as palavras têm as 
consoantes iniciais já trabalhadas anteriormente, então, você conta a história toda de uma vez 
e, depois, volta a contar montando cada palavra, junto com as crianças, a partir das Cartelas 
dos Sons das Letras. Tenha imagens para auxiliar essa construção. 
 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ  
 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER 
ELE MORA LÁ NA LAGOA 
NÃO LAVA O PÉ PORQUE NÃO QUER 
MAS QUE CHULÉ! 
 
Ao montar as palavras, interaja com as crianças perguntando pelo som. 
Não trabalhar os sons das palavras que ainda não foram vistas. 
 
 
2º. Momento: 
Agora é a hora de reforçar a aprendizagem, na Folha 07 do caderno do aluno peça que completem as palavras 
com os sons que faltam. 

FOLHA 07 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ 

 
ENCONTRE A LETRA INTRUSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

Semana Letra 

3 B 

4 L 

5 M 

6 C 

7 V 

8 T 

9 N 

10 S 

11 P 

SAPO S   T   A    P   O 

P  A  É PÉ 

 
T 

 
A 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
OBSERVANDO O CÉU – FOLHA 08 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 08 do caderno do aluno peça que desenhem o que mais 
gostam no céu: Ele de dia? Ou ele à noite? (lembre-se de inserir seus elementos). 
 

FOLHA 08 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
OBSERVANDO O CÉU 

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

 
  

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


ATIVIDADE 3 – ARTE  
AS FASES DA LUA – FOLHA 09 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, retome com as crianças o assunto da observação do céu, 
relembre com eles as fases da Lua, (crescente, cheia, minguante e nova). Faça 
indagações em relação a Lua. 
Apresente o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RDLEFvkDkrQ 
 
 
2º. Momento:  
Disponibilize materiais diversos para pintura e colagem, entregue a Folha 09 do caderno 
do aluno e convide-as a decorar as fases da Lua e circular a Lua que acha mais bonita.  
 
 

FOLHA 09 

ATIVIDADE 1 - ARTE 
FASES DA LUA 

 
 
DECORE AS FASES DA LUA E CIRCULE A LUA QUE VOCÊ ACHA MAIS BONITA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  

LUA CRESCENTE 
LUA CHEIA LUA MINGUANTE LUA NOVA 

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


AULA 155 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 155 

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  
NUMERAIS ATÉ “16” – FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

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

1º Momento: Na roda de conversa, utilize objetos do dia a dia das crianças como brinquedos, tampinhas de 
garrafa, brinquedo de encaixe com Lego entre outros objetos disponíveis para contagem. Logo em 
seguida, com os conjuntos separados, realize outras alterações como retirando e colocando objetos e 
pedindo aos alunos façam comparações entre um e outro, perguntando em qual conjunto tem mais? Em 
qual conjunto tem menos? Se tem algum conjunto que tenha mesma quantidade? As crianças irão 
relacionar os números as suas quantidades aos resultados de forma oral. 
Faça a sequência numérica do 1 ao 20 e utilize-as nas atividades. 
Tenha sempre a sequência numérica próxima das crianças para auxiliar a realização da atividade. 
 

2º Momento: Após a contagem oral, disponibilize a Folha 10 do 

caderno do aluno peça para que observem as imagens e compare 
os três primeiros conjuntos verbalizando se os três conjuntos 
têm as mesmas quantidades. Após a contribuição oral, peça 
que registrem as respostas.  
 

FOLHA 10 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NUMERAIS ATÉ “16” 

 
OBSERVE AS IMAGENS, COMPARE AS QUANTIDADES DE CADA CONJUNTO, REGISTRE AO LADO DA 
MELHOR FORMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 

 
OBSERVE O CONJUNTO 1 E 2. RESPONDA PINTE O CONJUNTO COM MAIOR QUANTIDADE DE ESTRELAS. 
 

                    
 

            
 
 

         
 
 
            

 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

16 

10 

5 

 1 2 



ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
DANÇA DA CADEIRA – FOLHA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
Para essa atividade, abra um espaço na sala de aula, reserve as cadeiras e tenha disponível um aparelho de 
som, com músicas variadas (agitadas e mais calmas). 
 

Professor, além do lúdico de brincar, exploramos com essa atividade alguns conceitos, como muito/pouco, 
dentro/fora,/quantidades, contagem sequenciada, movimentos rápidos e lentos, percepção auditiva e agilidade.  

 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, faça a contagem oral e coletiva com as crianças, 
do total de alunos e o total de cadeiras, explique as crianças que farão uma 
brincadeira que se chama a dança das cadeiras, lembre-se que deve ter 
uma cadeira a menos que o total de participantes. Escolha uma sequência 
de músicas e disponibilize as cadeiras. Combine com as crianças que elas 
irão circular em volta das carteiras e que você irá pausar a música, quando a 
música parar todos devem tentar se sentar. Aquele que não conseguir, sai 
do jogo, a rodada continua até que uma criança vença. Pode ser que 
alguma criança não queira participar. Então ela poderá te ajudar, aquele que 
sair ajuda a pausar a música, assim todos participam. 
Atenção! Forre o chão com EVA para que não se machuquem! 
 
Pode acessar esse link como sugestão https://www.youtube.com/watch?v=w1wxp3D_ARk 
 
2º. Momento:  
Disponibilize a Folha 11 do caderno do aluno peça para que as crianças registrem a quantidade de participantes da 
brincadeira e quem foi o vencedor, um menino ou uma menina?  
A quantidade de cadeiras tem que ser sempre um número menor do que a quantidade de crianças. 

 

FOLHA 11 

ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
DANÇA DA CADEIRA 

 
 
REGISTRE ATRAVÉS DE DESENHO A QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DA BRINCADEIRA E QUEM 
VENCEU, FOI UM MENINO OU UMA MENINA? 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w1wxp3D_ARk


 
 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 2 
 

AULAS DE 156 a 160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 156 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 156 

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 – ROTIN 
LETRA “R” – FOLHA 12 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 P. Apresente uma cartela similar à da figura ao 
lado. No quadro, exemplifique que a letra P pode ser escrita de várias formas (letra bastão e 
letra cursiva). Demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra P 
(pato, polícia, pena, pulo, pimenta etc.). Dê ênfase no som para que percebam a letra P nas 
palavras. Peça que digam palavras que comecem com a letra “P”. Para deixar a explicação da 
letra P mais lúdica mostre a música da letra P: 
 
Na roda de conversa, comente sobre a letra R. Apresente uma cartela similar à da figura ao 
lado. No quadro, exemplifique que a letra R pode ser escrita de várias formas (letra bastão e 
letra cursiva). Demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que co3mecem com a letra R 
(rato, rei, remo, rio, roda, rua etc.). Dê ênfase no som para que percebam a letra R nas 
palavras.  
Fale que o som do “R” quando está no meio da palavra é diferente e que faz “tremer a língua”, 
exemplifica falando palavras que tenha “R” no meio (careta, carinho, cara, caramba, barata, 
buraco etc). 
Diga que o “R” no início tem o som FORTE e que no meio tem o som FRACO. 
Para tornar a explicação da letra R mais lúdica mostre a música da letra R: 
https://www.youtube.com/watch?v=s8Wdr70QHEM.  
HOJE VAMOS CONHECER O SOM DA LETRA R. ELA PODE TER DOIS SONS DIFERENTES, VAMOS TENTAR? 
O PRIMEIRO R É O R INICIAL. COLOQUE A MÃO NA SUA GARGANTA, E VAMOS SENTIR. 
FAÇAM COMIGO... (FAÇA O SOM DA LETRA R ARRANHADO) 
ARANHOU A SUA GARGANTA? 
VAMOS LEMBRAR ALGUMAS PALAVRAM QUE INICIAM COM ESTE SOM? FALEM COMIGO... 
RATO. VOCÊ PERCEBEU O SOM DO R NO INÍCIO DA PALAVRA? VAMOS TENTAR MAIS UMA VEZ... RATO. 
FALEM COMIGO A PRÓXIMA PALAVRA... REI. 
VAMOS TENTAR MAIS UMA VEZ... REI. MAIS UMA... RUA. FALEM COMIGO... RUA. 
MAS ALGUMAS VEZES O R PODE TER OUTRO SOM. É O SOM QUE FAZ TREMER A SUA LÍNGUA. 
VAMOS TENTAR? PRESTE ATENÇÃO NA SUA LÍNGUA... (FAÇA O SOM DA LETRA R). 
FAÇAM COMIGO... (FAÇA O SOM DA LETRA R). MAIS UMA VEZ... (FAÇA O SOM DA LETRA R). 
VAMOS CONHECER ALGUMAS PALAVRAS COM ESTE SOM? FALEM COMIGO... 
ARARA. MAIS UMA VEZ... ARARA. OUTRA PALAVRA, FALEM COMIGO... BARATA. 
SUA LÍNGUA TREMEU? FALEM MAIS UMA VEZ... BARATA. 
VAMOS TREINAR MAIS UMA PALAVRA? VAMOS LÁ... CORUJA. FALEM COMIGO MAIS UMA VEZ... CORUJA. 
 
2º Momento: 
Após exploração da letra R, entregue a Folha 12 do caderno do aluno e peça que circulem de vermelho quando a 
letra R tiver som FORTE e circulem de azul quando tiver som FRACO. Sua ajuda é fundamental. Faça a atividade 
junto com eles, pronunciando os sons em volta alta.  

FOLHA 12 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “R” 

CIRCULEM DE VERMELHO QUANDO A LETRA R TIVER SOM FORTE E CIRCULEM DE AZUL QUANDO TIVER 
SOM FRACO. 
 
 

 
 
 
 
ARARA                       RUA                   CORUJA                RATO              RODA         CARETA        
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s8Wdr70QHEM


ATIVIDADE 2 – LINGUAGE 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO – FOLHA 13 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
ENQUANTO AS IMAGENS PASSAVAM DIANTE DOS OLHOS DE ZINO E KAIA, A MAGA IA ENSINANDO: 
- AGRADECER É RECONHECER O VALOR DAQUILO QUE RECEBEMOS E O ESFORÇO DA PESSOA QUE NOS 
FEZ AQUELE BEM. E, ALÉM DA VONTADE DE RETRIBUIR, APRENDEMOS A FELICIDADE DE FAZER ALGO 
BOM PARA OS OUTROS. 
- QUEM PRATICA DIARIAMENTE A GRATIDÃO SORRI MAIS E APRENDE A DESEJAR FELICIDADE ATÉ PARA 
QUEM NÃO CONHECE! - CONTINUOU DANDARA. - MEU PAI TAMBÉM FALA ISSO! - CONCORDOU KAIA. - ÀS 
VEZES, NA HORA DAS REFEIÇÕES, ELE NOS LEMBRA DE QUE ALGUÉM PLANTOU E COLHEU AQUELE 
ALIMENTO. 
EU SEMPRE AGRADEÇO MENTALMENTE A ESSA PESSOA! 
ZINO COMEÇOU A COMPREENDER. FALOU: ENTÃO... ACHO QUE AS PRIMEIRAS PESSOAS A QUEM TEMOS 
DE AGRADECER SÃO AS DA NOSSA FAMÍLIA. SE NÃO FOSSE POR ELAS, NÃO ESTARÍAMOS NO MUNDO, 
NÉ? - SIM! - APROVOU DANDARA. -  
O MENINO FICOU ANIMADO E COMEÇOU A TER MAIS IDEIAS: - AGRADECER AOS AMIGOS POR GOSTAREM 
DE NÓS E ESTAREM SEMPRE LÁ QUANDO PRECISAMOS DELES! - E À ESCOLA E AOS NOSSOS 
PROFESSORES! - LEMBROU KAIA. 
- GRATIDÃO À NATUREZA! QUE É TÃO LINDA E NOS DÁ NOSSO ALIMENTO - DISSE ZINO. E, ENQUANTO 
MAIS E MAIS IMAGENS ESVOAÇAVAM PELA SALA, AS CRIANÇAS IAM DESCOBRINDO INFINITOS MOTIVOS 
PARA AGRADECER. QUANDO TERMINARAM DE VER TUDO, DANDARA FECHOU O LIVRO E, COMO NUM 
PASSE DE MÁGICA, TODAS AS IMAGENS SUMIRAM, COMO SE TIVESSEM SIDO SUGADAS PARA DENTRO 
DELE! 
ZINO ESTAVA MUITO IMPRESSIONADO E DISSE: 
- TODA ESSA CONVERSA SOBRE AGRADECER E DAR VALOR AO QUE TEMOS DE BOM NA VIDA MUDOU 
ALGUMA COISA DENTRO DE MIM. ESTOU ME SENTINDO TÃO LEVE E FELIZ!... 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO! DANDARA FICOU COMOVIDA. ABRAÇOU O MENINO E O FEZ 
PROMETER QUE VOLTARIA A AQUARELA OUTRAS VEZES, TRAZENDO DESENHOS E FRASES FEITOS 
PELAS CRIANÇAS DE CINZENTO. ELES TAMBÉM PASSARIAM A FAZER PARTE DO LIVRO MÁGICO DA 
GRATIDÃO! ZINO PROMETEU QUE VOLTARIA. 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha “Gratidão faz bem ao coração” explore o assunto com 
as crianças. Ressalte a participação de todos os funcionários da escola e a importância de todos eles. Fale da 
pessoa responsável por preparar as refeições, a importância da pessoa responsável pela limpeza, da pessoa que 
recebe os alunos, os inspetores e cuidadores, da pessoa que atende o telefone e passa os recados aos pais, os 
professores, os gestores e todos que participam do dia a dia escolar. Os colegas de turma, os amigos do recreio. 
Todo esse trabalho e todas essas pessoas são muito importantes e que devemos ter gratidão a todas elas. 
Explorando o assunto com as crianças, ressalte a relação com os personagens da história. Kaia ajudou Zino a descer 
da árvore e apresentou um mundo novo para ele, um mundo cheio de coisas que ele ainda não conhecia. E fez ele 
prometer voltar um dia.  Dandara mostrou a importância da Gratidão. 
 
2º Momento: 
Na proposta da folha 13 do caderno do aluno, comente que irá propor um desfio: Com as letras iniciais das figuras 
vocês irão formar uma linda palavra. Após descobrir a palavra enfeite a folha usando sua criatividade. Para isso 
disponibilize matérias diversos como tinta de pintura a dedo, glitter, cola colorida entre outros 
 

FOLHA 13 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO 

COM AS LETRAS INICIAIS DAS FIGURAS VOCÊS IRÃO FORMAR UMA LINDA PALAVRA. APÓS DESCOBRIR A 
PALAVRA ENFEITE A FOLHA USANDO SUA CRIATIVIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
Gratidão 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 

        



AULA 157 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 157 

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 – ROTIN 
DESENHANDO UM LINDO DIA PARA ZINO – FOLHA 14 DO CADERNO DO ALUNO 

 
 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa explique que vão desenhar um lindo dia para Zino. Ele está aprendendo sobre a gratidão e 
conheceu um lugar colorido, com Sol, Lua e Estrelas.  
Peça para que as crianças comentem como era o lugar onde Zino vivia, e como se chamava esse lugar. Caso não se 
lembrem, fale para elas que esse lugar se chamava Cinzento. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 14 do caderno do aluno explique que uma parte do desenho já está pronta. Falta só finalizar. 
Demonstre no quadro o que eles precisarão fazer: cobrir os pontinhos. Peça cubram os pontinhos para fazer um lindo 
dia para Zino. Podem utilizar os materiais que quiserem.  
 

FOLHA 14 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DESENHANDO UM LINDO DIA PARA ZINO  

 
CUBRA OS PONTINHOS PARA FAZER UM LINDO DIA PARA ZINO. PODE UTILIZAR OS MATERIAIS QUE 
QUISER.  
 

 

 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO – FOLHA 15 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 estamos encerrando a sequência da história “Gratidão faz bem ao coração”, 
leia de forma corrida o fim da história, dando um ar de mistério onde achar pertinente. 
 
EM SEGUIDA, ELE OLHOU PARA A MENINA E FALOU: 
- SE VOCÊ NÃO TIVESSE APARECIDO NA FLORESTA, ERA CAPAZ DE EU ESTAR ATÉ AGORA EM CIMA 
DAQUELA ÁRVORE! VOCÊ OUVIU QUANDO EU PEDI SOCORRO, ME ENCONTROU, ME AJUDOU, ME TROUXE 
ATÉ O SOL, E AQUI APRENDI COISAS QUE... ACHO QUE NUNCA MAIS VOU ESQUECER! OBRIGADO, DE 
CORAÇÃO, KAIA! 
DEPOIS, VOLTANDO-SE PARA DANDARA, O MENINO TAMBÉM AGRADECEU, COM VOZ COMOVIDA, PELA 
OPORTUNIDADE DE CONHECER AQUELE LIVRO ENCANTADO E APRENDER TANTAS COISAS LINDAS COM 
ELE! 
O QUE ZINO NÃO SABIA É QUE, A CADA GESTO SEU DE GRATIDÃO, LÁ DO OUTRO LADO DA FLORESTA, O 
CÉU DE CINZENTO IA FICANDO MAIS ESCURO. O FATO CHAMOU A ATENÇÃO DOS MORADORES, QUE 
COMEÇARAM A SAIR ÀS RUAS PARA OBSERVAR O INCRÍVEL FENÔMENO. DEPOIS DE SE DESPEDIR DAS 
NOVAS AMIGAS COM MUITOS ABRAÇOS E BEIJOS, O MENINO SE APRESSOU A VOLTAR PARA CASA. 
QUANDO CHEGOU AO SEU POVOADO, A NOITE JÁ ESTAVA CAINDO. ZINO ESTRANHOU POR VER TANTA 
GENTE OLHANDO PARA O ALTO, ENCANTADA... DE REPENTE, PERCEBEU O MOTIVO: EM UM TRECHO DO 
CÉU, ONDE AS NUVENS TINHAM COMEÇADO A SE DISSIPAR, BRILHAVA, BRANCA E REDONDA, A MAIS 
LINDA LUA CHEIA QUE SE POSSA IMAGINAR! 
ZINO COMPREENDEU TUDO. CORREU PARA CASA, ONDE FOI ABRAÇADO POR TODA A FAMÍLIA. ELES 
TINHAM FICADO MUITO PREOCUPADOS COM SEU DESAPARECIMENTO, E LHE MOSTRARAM AQUELE 
FENÔMENO INEXPLICÁVEL NO CÉU: 
- A LUA EXISTE! 
-SIM! - RESPONDEU O MENINO - O SOL E AS ESTRELAS TAMBÉM! E ACHO QUE SEI EXPLICAR O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO... 
ENTÃO, ZINO CONTOU TODA A SUA AVENTURA. AQUELA NOVIDADE, NUM INSTANTE, SE ESPALHOU, E, 
POUCO DEPOIS, O MENINO JÁ ESTAVA CONTANDO A UMA MULTIDÃO ATENTA TUDO O QUE TINHA 
APRENDIDO SOBRE GRATIDÃO. 
AQUELAS IDEIAS FORAM TÃO BEM RECEBIDAS PELOS MORADORES DE CINZENTO QUE, NÃO DEMOROU 
MUITO, TODAS AS PESSOAS JÁ ESTAVAM AGRADECENDO UMAS ÀS OUTRAS PELOS MOTIVOS MAIS 
VARIADOS. 
E A CADA AGRADECIMENTO, UMA NOVA ESTRELINHA APARECIA NO CÉU! ATÉ QUE TODAS AS NUVENS 
FORAM EMBORA, E A NOITE FICOU COMPLETAMENTE ESTRELADA! 
ASSIM QUE O DIA AMANHECEU, ACONTECEU A MAIOR SURPRESA DE TODAS: EM UM INCRÍVEL CÉU AZUL, 
SURGIU DE TRÁS DO MORRO O ASTRO-REI, O SOL, ILUMINANDO E AQUECENDO A TERRA E OS 
CORAÇÕES. ALGUÉM FALOU: 
- QUEM DIRIA? ELE ESTAVA LÁ O TEMPO TODO! BASTAVA A GENTE QUERER VER! 
TODOS OS ROSTOS SE ILUMINARAM EM SORRISOS. E O MAIS FELIZ DE TODOS ERA ZINO, POIS NÃO HÁ O 
QUE SE COMPARE À SENSAÇÃO DE TER TRAZIDO UMA GRANDE ALEGRIA A TANTAS PESSOAS! 
- VAMOS PRECISAR MUDAR O NOME DO NOSSO POVOADO... - LEMBROU A MÃE DE ZINO. - E 
AGORA? QUE NOME VAMOS ESCOLHER? 
ZINO PENSOU UM POUCO E LOGO ENCONTROU O NOME PERFEITO: 
-JÁ SEI! GRATIDÃO! 
 
 
2º. Momento:  
Distribua a Folha 15 do caderno do aluno e leia para as crianças as questões orientando-os a circularem o desenho 
que completa a frase. Após peça para que escrevam no espaço indicado a resposta da melhor forma. 
 
 
 
 
 
 
  



FOLHA 15 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
GRATIDÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO 

 
  
CIRCULE O DESENHO QUE COMPLETA A FRASE. E ESCREVA NO ESPAÇO INDICADO A RESPOSTA DA 
MELHOR FORMA. 
 
... O MENINO SE APRESSOU A VOLTAR PARA CASA. QUANDO CHEGOU AO SEU POVOADO, A NOITE JÁ 
ESTAVA CAINDO. ZINO ESTRANHOU POR VER TANTA GENTE OLHANDO PARA O ALTO, ENCANTADA... DE 
REPENTE, PERCEBEU O MOTIVO: EM UM TRECHO DO CÉU, ONDE AS NUVENS TINHAM COMEÇADO A SE 
DISSIPAR, BRILHAVA, BRANCA E REDONDA, A MAIS LINDA ___________________... 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
... E A CADA AGRADE CIMENTO, UMA NOVA ______________APARECIA NO CÉU! ATÉ QUE TODAS AS 
NUVENS FORAM EMBORA, E A NOITE FICOU COMPLETAMENTE ESTRELADA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... ASSIM QUE O DIA AMANHECEU, ACONTECEU A MAIOR SURPRESA DE TODAS: EM UM INCRÍVEL CÉU 
AZUL, SURGIU DE TRÁS DO MORRO O ASTRO-REI, O ________, ILUMINANDO E AQUECENDO A TERRA E 
OS CORAÇÕES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
  

LUA CHEIA SOL 
ESTRELA 

 
 

LUA CHEIA SOL 
ESTRELA 

 

LUA CHEIA SOL 
ESTRELA 

 



AULA 158 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 158 

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 
NÚMERO “17” – FOLHA 16 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 17 elementos (pode ser 
tampinhas, lápis de cor, giz, canetinhas, bloquinhos de montar etc.) e entregue para 
cada criança. 
Na roda de conversa explique que vão contar até o 17. Faça com eles a contagem dos 
elementos.  
Mostre imagem como o da Figura 1, peça que contem os dedos da Figura 1. Vá apontando para que contem juntos. 

 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 17. 
 

 2º. Momento: Após a exploração do número 17, entregue a Folha 16 do caderno do aluno, solicite que 
contornem o número 17 com cola e cole o barbante por cima, peça que preencham o número com papel picado, 
após a secagem, que sintam o contorno do barbante e tente representar o número 17 no espaço indicado. 

FOLHA 16 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERO “17” 

 
CONTORNE O NÚMERO 17 COM COLA E BARBANTE, DEPOIS PREENCHA O NÚMERO COM PAPEL PICADO. 
APÓS A SECAGEM, PASSE O DEDO POR CIMA DO BARBANTE E SINTA COMO FAZ O NÚMERO 17. NA ÁREA 
AO LADO TENTE REPRODUZIR O NÚMERO 17 DA MELHOR FORMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que as crianças sigam as orientações e que escreva o número 17 no espaço indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

 



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

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

Professor, trabalhar simetria dá oportunidade as crianças de desenvolverem a observação, a percepção, a 
semelhança e as diferenças entre as figuras.  

 
Em uma roda de conversa, comente com os alunos que a atividade será de simetria. Pergunte 
quem aqui se lembra que já vimos isso antes?  Deixe que comentem e veja se as crianças 
recordam desse conceito, caso não se recordem fale que simetria é quando as duas partes de 
um elemento dividido no meio são iguais. Mostre aos alunos figuras que dê noção de simetria, 
dobre uma folha com a figura ao meio e passe de mão em mão para que todos possam ver de 
perto esse conceito. 
 
 
2º. Momento:  
Após a exploração da figura, entregue a Folha 17 do caderno do aluno e desafie as crianças a dar continuidade ao 
desenho da folha. Após desenharem, peça que pintem.  
Durante a atividade, circule pela sala e observe o desenvolvimento da atividade, ajude quando necessário.  
 
 
 

FOLHA 17 

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA 
SIMETRIA 

 
OBSERVE AS FIGURAS E COMPLETE OS DESENHOS, CONTINUANDO OS TRAÇOS E AS PINTURAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança complete o desenho e pinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  



AULA 159 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 159 

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 – Meios de Transporte 
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 
TRAVA-LÍNGUAS – FOLHA 18 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 vão brincar de trava-língua.  Explique que trava-língua são frases curtas e 
engraçadas e que as palavras tem sons parecidos, fazendo com que fique engraçado falar. 
Informe que você vai falar a frase bem devagar e depois todos vão repetir. 
A abelha abelhuda abelhudou as abelhas 
O noivo doido endoidou a noiva doida. 
O pelo do peito do pé do Pedro é preto. 
Pedro pregou um prego na porta preta. 
Sabia que o sabiá sabia assobiar? 
Toco preto, porco fresco, corpo  
È interessante fazer imagens engraçadas para cada frase. 
 
A última frase trabalha o som do R: 
O rato roeu a roupa do rei de Roma. 
Escreva no quando a frase, mas deve estar faltando os sons do R: 
O ___to ___eu a ___pa do ___i de __ma. 
 
Tenha as cartelas dos sons do R para completar a frase com eles. Trabalhe o som em cada palavra. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 18 do caderno do aluno e peça que completem com RA, RE, RI, RO, RU. Essa atividade deverá 
ser realizada com sua ajuda. Todos farão passo a passo, com sua orientação. Trabalhar primeiro o RA (som forte e 
som fraco) e assim por diante. Tenha as cartelas dos sons do R para completar a frase com eles. Trabalhe o som em 
cada palavra. 
 

FOLHA 18 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
TRAVA-LÍNGUAS 

 
COMPLETE COM RA, RE, RI, RO, RU. DEPOIS CIRCULE DE VERMELHO O SOM FORTE E DE AMARELO O 
SOM FRACO DO “R”. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

RAPOSA GIRAFA 
RELÓGIO CEREJA 

RIO GORILA ROBÔ MURO 

RUA CORUJA 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 5ª feira 
BRASIL E SUAS REGIÕES – QUEBRA-CABEÇA – FOLHA 19 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 vamos trabalhar o mapa do Brasil, o nosso lindo e 
maravilhoso país. 
Disponibilize uma imagem como a da figura ao lado.   
Apresente o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=85_MAvOCELQ que explica as regiões do 
Brasil. 
Abaixo segue a história e algumas dicas, caso não consiga passar o vídeo. 
Você sabia que nós moramos em um lugar chamado Planeta Terra, (mostre imagens) dentro do Planeta Terra, existe 
outros lugares, chamados países, e o nome do nosso país é Brasil. 
O nosso país é dividido em várias regiões, (se possível leve um mapa e mostre as regiões, apontando as 
localizações), em cima ficam as regiões Norte e Nordeste, no meio as regiões Centro-Oeste e Sudeste e aqui 
embaixo fica a região Sul. 
Ao falar as curiosidades de cada região, mostre as imagens e questione o que conhecem, se já foram lá, faça 
indagações para que as crianças possam participar. 
Dentro de cada região, existem coisas diferentes, como a música, a comida e até mesmo as brincadeiras. 
Na região Norte, temos a Amazonia que é a maior floresta tropical do mundo, o guaraná que é uma fruta bem antes 
de virar o refrigerante e o boi bumbá. Na região Nordeste, tem o frevo, a capoeira, e o caju, (mostre imagens e 
questione a respeito de cada narração). Que é uma fruta que faz um suco bem refrescante e não podemos esquecer 
a festa junina ou a festa de São João.  
Na região Centro-Oeste tem Brasília que é a capital do país. Tem o Pequi que é uma fruta muito conhecida por lá, e 
tem o Siriri que é uma dança típica. Na região Sudeste tem pão de queijo quentinho, tem o funk que é um estilo 
musical e, também, a moqueca capixaba, hum. Na região Sul, temos o chimarrão que é um tipo de bebida, tem a 
dança das fitas, e tem as Cataratas do Iguaçu, lindas né? 
Em todas essas regiões existem milhões de outras coisas, nosso país o Brasil, é maravilhoso, agora me conta, em 
que região você mora? 
 
2º. Momento:  
Após a explanação sobre o Brasil, entregue as peças já recortadas das 
regiões de Brasil e solicite que colem na Folha 19 do caderno do aluno.  
Circule pela sala e acompanhe o desenvolvimento da atividade, sua ajuda 
será importante. 
 
 

FOLHA 19 

ATIVIDADE 1 - NATUREZA E CULTURA 
BRASIL E SUAS REGIÕES – QUEBRA-CABEÇA  

ENCAIXE AS REGIÕES DO BRASIL NOS LOCAIS INDICADOS E COLE. 
 

 
Espera-se que as crianças colem as imagens nos locais correspondentes. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85_MAvOCELQ


ATIVIDADE 3 – ARTE 5ª feira 
MEIOS DE TRANSPORTE   

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência prepare os seguintes materiais: 
- Mapa do Brasil em tamanho grande para você trabalhar.  
- Imagens de meios de transporte (trens, ônibus estadual e interestadual, 
avião, carro, navio) 
- Papel pardo para cobrir as mesinhas dos alunos com o mapa do Brasil já 
desenhado por cima, ver figura. 
 
Na roda de conversa comente sobre o Mapa do Brasil que trabalharam na 
atividade anterior. Tenha um mapa do Brasil em tamanho grande para mostrar 
para toda a turma. Separe, antecipadamente, imagens de meios de 
transportes terrestres e aéreos. Somente use imagens de transportes 
marítimos se no mapa  tiver imagens de rios.  
Importante! Acima do mapa do Brasil escreva de forma bem legível NORTE e, 
abaixo, escreva SUL. 
 
Converse com eles que, para que as pessoas possam viajar de um lado para o outro, elas precisam usar meios de 
transporte. Trabalhe os diversos meios de transporte no mapa, indicando que as pessoas podem viajar pelo Brasil 
utilizando-os.  
Aproveite esse momento para inserir o conceito de NORTE e SUL, dando exemplos de pessoas que moram no Norte 
viajam para o Sul do país precisam utilizar alguns meios de transporte, pois a viagem é longa. Faça “rotas” com 
canetas indicando o caminho Norte-Sul e vice-versa. Após criar as rotas, movimente as imagens dos meios de 
transportes pelas rotas. 
 
2º Momento:  
Convide-os para se sentarem em suas mesinhas. O papel pardo com o mapa do Brasil já deve ter sido preso nas 
mesas. Distribua canetas de cores diferentes e várias imagens com os meios de transporte para cada grupo. Solicite 
que façam “rotas” do Norte para o Sul”. Depois de finalizarem as “rotas” devem escolher os meios de transporte para 
colar em cima das rotas. Converse o tempo todo com eles sobre o tema. 
 
  



AULA 160 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 160 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 21 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 
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 “17” – FOLHA 20 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 17, e 

 imagens contendo de 1 a 17 elementos. As imagens devem ser simples. 
 
Faça a sequência numérica do 1 ao 20 e utilize-as nas atividades. 
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 conte com eles o número de elementos. 
 
2º Momento: 
Após terminar o Jogo, entregue a Folha 20 do caderno do aluno e peça que observem as imagens e complete a 
sequência numérica. 
 
 

FOLHA 20 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NUMERAIS ATÉ “17” 

 
OBSERVE AS IMAGENS E COMPLETE A SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO NÚMERO 10 AO 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 

10 

14 
17 

13 11 

15 16 

12 



ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
EU VOU ANDAR DE TREM – FOLHA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, mostre a imagem de um trem, pergunte se as 
crianças sabem o que é e pra serve. Deixe se expressarem. 
Comente com as crianças que o trem é um meio de transporte ferroviário, pois 
passa por uma linha de ferro, com trilhos. Ele serve como meio de transporte, 
mas também como trem que carga, responsável por levar grande quantidade de 
material de um lugar a outro. (Pergunte se alguém já andou de trem, faça 
perguntas pertinentes ao tema). 
Após a exploração, apresente o vídeo com a coreografia, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=s1DbU0f7khg.   
 
 
2º. Momento:   
Convide as crianças a se levantarem e fazer a coreografia com você. A brincadeira consiste em todos fazerem uma 
fila, as crianças seguem caminhando em forma de trenzinho, você vai na frente coordenando os movimentos. 
Comece declamando a letra para a memorização dos alunos, depois cante algumas vezes com eles para então 
propor a dinâmica da brincadeira. Pode enriquecer a brincadeira propondo outros desafios às crianças. 
 
3º. Momento:   
 
Disponibilize materiais para pintura, como tinta de pintura a dedo, glitter, cola colorida, entre outros e também palitos 
de sorvete para que façam o trilho do trem, entregue a  Folha 21 do caderno do aluno peça que continuem o 
desenho construindo um trem, pinte bem bonito e colem palitos de sorvete para fazer os trilhos. 
 
 
EU VOU ANDAR TREM 
VOCÊ VAI TAMBÉM 
SÓ FALTA COMPRAR A 
PASSAGEM DO VELHO TREM 
PASSAGEM DO VELHO TREM 
PAROU! 
TODOS: PAROU! 
MÃOZINHA PRÁ FRENTE 
  

E TCHU TCHU TCHA 
E TCHU TCHU TCHÁ 
E TCHU TCHU TCHÁ 
TCHÁ TCHÁ 
DEDINHO PRA CIMA 
PEZINHO PRA DENTRO 
JOELHINHO DOBRADO 
CABECINHA PARA O LADO 
BUNDINHA PRA TRÁS 
 

 
FOLHA 21 

ATIVIDADE 1 - MÚSICA 
EU VOU ANDAR DE TREM 

 
CONTINUE O DESENHO E CONSTRUA O SEU TREM, PINTE BEM BONITO E COLE PALITOS DE SORVETE 
PARA FAZER OS TRILHOS. 
Espera-se que a criança complete o desenho e decore-o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1DbU0f7khg


 

 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 3 
 

AULAS DE 161 a 165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

AULA 161 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 161 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 23 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

  



 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “D” – FOLHA 22 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 D. Apresente uma cartela similar à da 
figura ao lado. No quadro, exemplifique que a letra D pode ser escrita de várias 
formas (letra bastão e letra cursiva). Demonstre as diferentes grafias com palavras 
que comecem com a letra D (dado, dedo, dia, doce, duende etc.). Ao escrever cada 
palavra dê ênfase no som para que percebam a letra D junto com as vogais. Peça 
que digam palavras que comecem com a letra “D”. 
Para deixar a explicação da letra D mais lúdica, mostre a música da letra D: 
https://www.youtube.com/watch?v=dC1Kj_XBYqM.  
Eu sou a letra D 
O meu som é assim... (faça o som do D) 
Gosto de D-D-D-Dançar 
D de dado 
D de dedo 
D de dominó 
Eu sou a letra D 
O meu som é assim... (faça o som do D) 
Gosto de D-D-D-Dançar 
 
A seguir converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo e peça 
para que uma de cada vez fale a letra “D”. É importante que todas falem para que 
possam assimilar o som DA-DE-DI-DO-DU. Proponha que investiguem objetos que 
estejam na sala e que comecem com a letra D. 
 
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 D.  
Volte a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. 
DO – MI – NÓ – três palmas; DA – MA – duas palmas e assim por diante. 
 
2º Momento: 
Após exploração da letra D, entregue a Folha 22 do caderno do aluno e peça que, utilizando as cartelas dos sons 
das letras, complete os sons que estão faltando. Essa atividade deve ser feita junto com você. Passo a passo, ou 
seja, palavra por palavra. Só distribua as cartelas que serão usadas (grupos silábicos do D, M, N, C). 
 

FOLHA 22 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “D” 

 
UTILIZANDO AS CARTELAS DOS SONS DAS LETRAS, COMPLETE OS SONS QUE ESTÃO FALTANDO. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  

DO CE DI A DA DO DE DO DU EN DE 

https://www.youtube.com/watch?v=dC1Kj_XBYqM


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
LEONOR, O PÁSSARO VIAJANTE – FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º. Momento: Na roda de conversa faça a leitura com inferência do trecho que faz parte do texto “Leonor, o pássaro 
viajante”. 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. 
 
Leonor – O pássaro viajante – Parte 1 – Os preparativos para viagem 
Hoje eu vou contar uma história muito interessante: a de Leonor, um pássaro viajante. Ele e sua família viajavam todos os 
anos pelo Brasil. De norte a Sul. 
Você sabe o que é de Norte a Sul? Falando cá entre nós... é de cima para baixo! Fácil, não? 

 (nesse momento, profa., mostre um mapa do Brasil e aponte o Norte e desça com o dedo até o Sul para que 
as crianças percebam esse caminho) 

Bom, então, você já sabe para onde Leonor ia: Para o Sul. 
(profa, repita o movimento de Norte para o Sul) 

Ele e sua família estavam nos preparativos da viagem e iam se despedir de seus amigos da floresta: o Leão Leonel, o 
macaco Malaquias, o jacaré Zezé. Todos esses amigos moravam na floresta, viviam livres e felizes, pois a floresta era 
cheira de árvores, rios lindos e muitos animais. 

(profa, mostrar imagens de florestas com rios e perguntar quais animais eles acham que vivem aqui.) 
Leonor tinha muitos amigos.  

(profa, levantar imagens de animais, insetos e ir perguntando que animal/inseto é e incentivar que construam a 
narrativa dos amigos do pássaro Leonor). 

Leonor sabia que sentiria saudades dos seus amigos, por isso ele resolveu dar uma festa de despedida. Ele queria fazer 
um convite para todos os amigos, mas não sabia como. Vamos ajudar Leonor a fazer os convites? 

(profa, mostrar uma imagem de um convite e perguntar para eles se eles sabem o que é um convite) 
 
2º. Momento: Explique o conceito de convite. Convite é um texto que possui características próprias como: destinatário 
(quem irá receber o convite), o evento para o qual está sendo convidado (aniversário, casamento, festa de despedida), 
local e data do evento e remetente (quem está convidando). A função do convite é passar as informações de hora, data, 
local, dentre outras e é claro, o de convidar. 
Distribua a Folha 23 do caderno do aluno, proponha que ajudem Leonor a completar o convite. 

 
FOLHA 23 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
LEONOR, O PÁSSARO VIAJANTE 

AJUDE A LEONOR PREENCHER SEU CONVITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança complete o convite. 

 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 



AULA 162 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 162 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 25 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 
 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
COMBINAÇÕES – FOLHA 24 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa explique que vão brincar de “Combinações”. No quadro, mostre como será a 
atividade. Faça uma tabela com duas colunas e quatro linhas, como mostra a imagem ao lado. 
Trabalhe as combinações coluna x linha.  
 
Recorte as imagens para montar as combinações. Aponte a coluna e, depois, a linha e pergunte: 
vamos combinar as roupas das meninas? Então, mostre essa relação de combinação entre linhas 
e colunas. Essa atividade auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico. Sua ajuda é muito 
importante para melhor compreensão da atividade. 
 
2º. Momento: 
Para treinar o conceito de combinações, na Folha 24 do caderno do aluno as crianças deverão 
colar as peças que combinam. Para isso, entregue as peças já recortadas (como figura ao 
lado) para as crianças e solicite que observem as colunas e linhas e juntem os pares. 
 
 
 

FOLHA 24 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
COMBINAÇÕES 

 
OBSERVEM AS COLUNAS E LINHAS E JUNTEM OS PARES, COLANDO-OS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado esperado 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE – FOLHA 25 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 “Leonor, o pássaro viajante”. Pergunte para as crianças sobre o que elas se 
recordam da história e deixe-as falarem. Relembre-as que Leonor e sua família irão viajar e que eles ajudaram a 
fazer um lindo convite para a festa de despedida. 
Dê seguimento a história, faça questionamento que chame a atenção das crianças durante a história. 
 
Leonor – O pássaro viajante – Parte 2 – A despedida 
Com os convites prontos, a festa foi preparada e todos os amigos compareceram à festa que foi muito divertida. 
No dia seguinte, os pais de Leonor chamaram Leonor para conversar. Vocês sabem qual é o nome dos pais de 
Leonor? 

(profa, incentivar a participação das crianças. Após esse momento, continua a história.) 
O pai de Leonor, na verdade, se chamava Leopai e sua mãe, Leomãe. Gente, que nome mais engraçado! Mas 
vamos continuar... 
Leonor era um filho muito legal, muito curioso e MUITO DISTRAÍDO. E isso era um problemão. Sempre que voava 
com seus pais se distraia e se perdia, pois sempre tinha algo muito legal que via lá de cima e voava até embaixo para 
ver o que era (nesse momento, profa., faça o movimento de voar com a mão ou com a imagem do pássaro). Pronto! 
E lá estava Leonor perdido. Seus pais sempre o achavam olhando uma árvore diferente, um animal diferente e até 
uma flor diferente! Ufa! Que preocupação! 

(profa, perguntar: vocês são distraídos assim quando passeiam com seus pais? Mostrar que é importante 
que fiquem junto dos pais etc.) 

Então, muito preocupado com seu filho, Leopai falou: 
- Leonor, quando estivermos viajando pelo Brasil você verá muitas coisas lindas, mas não pode se distrair. Voe 
sempre perto da gente para não se perder! 
- Lembre-se, Leonor – falou sua mãe – a viagem é muito longa. Sua avó mora no Sul do Brasil. Você vai conhecer 
lugares esplêndidos! Voe sempre perto de nós! 
- Tá bom – respondeu Leonor. Mas ele estava pensando “sempre repetem isso. Ufa! Que coisa!” 
Quando chegou o dia da viagem, toda a família de Leonor estava preparada e todos os seus amigos foram se 
despedir: 
- Boa viagem! – todos falaram. 
O macaco Malaquias muito amigo de Leonor entregou uma lembrança: uma fita vermelha para prender na perna de 
Leonor e disse: 
- Leo isso é para você se lembrar de mim! 
- Poxa, que legal! Valeu cara! – respondeu Leonor. E logo amarrou a fita na sua perna. 
Pronto! Agora estava tudo pronto! 
E assim, começa a aventura de Leonor... o que será que vai acontecer?  
 
 
2º. Momento:  
Após as falas na roda de conversa, comente com as crianças que elas conheceram o pássaro Leonor, seus pais e 
seus amigos. Disponibilize a Folha 25 do caderno do aluno e peça que representem o personagem que você mais 
gostou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FOLHA 25 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
LEONOR, O PÁSSARO VIAJANTE 

 
VOCÊ CONHECEU O PÁSSARO LEONOR, SEUS PAIS E SEUS AMIGOS. 
REPRESENTE O PERSONAGEM QUE VOCÊ MAIS GOSTOU. 
 
 
 

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

 
  



AULA 163 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 163 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 26 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 27 do caderno do aluno  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
NÚMERO “18” – FOLHA 26 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 18 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 18. Faça com eles a contagem 
dos elementos.  
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 18. 
 
2º. Momento:  
Após a exploração do número 18, entregue a Folha 26 do caderno do aluno, comente com as crianças que para 
essa atividade eles devem prestar bastante atenção na sequência das cores e dos numerais. Aponte para o número 
e pergunte a cor, faça isso até o número 8 e então fale para as crianças que eles devem contornar os números e 
dar sequência as cores 
 

FOLHA 26 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERO “18” 

 
CUBRA OS PONTILHADOS, OBSERVANDO A SEQUÊNCIA DAS CORES E DOS NUMERAIS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Espera-se que a criança faça a observação da sequência das cores do 1 ao 8 e repita-as nas demais casas. 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
CONTAGEM – FOLHA 27 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, faça contagem oral com as crianças (1 – 20), 
comente que continuaremos conhecendo um pouco mais o número 18.  
Com antecedência, separe um kit para cada criança com 18 tampinhas (pode ser também 
lápis de cor, giz, canetinhas, bloquinhos de montar etc.) e entregue para cada criança. 
Proponha que uma criança por vez, faça a contagem dos objetos disponibilizados, os 
demais podem ajudar a contar oralmente. 
 
2º. Momento:Após a exploração, distribua a Folha 27 do caderno do aluno peça que observem as imagens e 
façam as contagens. Leia cada questão de forma corrida, após, leia uma por vez, aguardando que as crianças 
registrem o que está sendo proposto. Circule pela sala e ajude caso necessário. Dê parabéns a todos por registrarem 
as suas respostas, lembre-se que alguns farão números e outros irão registrar com pauzinhos ou bolinhas suas 
respostas, o importante é que todos aceitem o desafio.  
 

FOLHA 27 

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA 
CONTAGEM 

 
OBSERVE AS IMAGENS, FAÇA A CONTAGEM QUE SE PEDE E ANOTE A RESPOSTA DO MELHOR JEITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTAS CRIANÇAS APARECEM NAS IMAGENS? 
 
 
 
 
QUANTOS ANIMAIS APARECEM NAS IMAGENS? 
 
 
 
 
 
CONTE AS CRIANÇAS E OS ANIMAIS, QUANTOS SÃO AO TODO? 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

7 

11 

18 



AULA 164 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 164 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 29 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Montagem de pássaro 
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  
JUNTANDO OS SONS – FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Com antecedência separe as cartelas de sons das letras que você precisará utilizar. 
Selecione palavras simples com as consolantes trabalhadas até o momento (B, L, M, C, V, T, N, P, S, R, D). Ex.: 
bola, mala, lama, cama, vaca, pano, rato etc. Selecione também as imagens dessas palavras. 
 
Na roda de conversa comente que a atividade que será realizada se chama JUNTAR OS SONS. 
Vá até o quadro e mostre a 1ª. Imagem, por exemplo: RATO. Pegue algumas cartelas e pergunte qual som. Faça 
assim até descobrirem os sons RA e TO. Para cada palavra apresente, no máximo, quatro cartelas para que 
escolham os sons corretos. 
 
2º. Momento: 
Após terminada a exploração dos sons, entregue a Folha 28 do caderno do aluno e solicite que observem as 
imagens e circulem os sons para formar a palavra. 
 
 
 

FOLHA 28 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
JUNTANDO OS SONS 

 
OBSERVEM AS IMAGENS E CIRCULEM OS SONS PARA FORMAR A PALAVRA. 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 

BU LE 

BULE 

MA CA CO 

VE LA 

VELA 

MACACO 

PI 

BA LA 

BALA 

PA 

PIPA 

PA TO 

CO LA 

COLA 

PATO 



 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
REGIÕES DO BRASIL (NORTE E SUL) – FOLHA 29 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 o vídeo que fala sobre migração disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=jvw1pS5DgKY 
Esse vídeo irá enriquecer ainda mais o vocabulário das crianças. Além de despertar curiosidades. 
Após o vídeo, faça indagações com as crianças, como: (Vocês se lembram de Leonor?) Ele fará uma longa e linda 
viagem para visitar sua avó.  
De onde mesmo Leonor irá sair? 
Disponibilize o mapa do Brasil e mostre as crianças que ele está dividido por regiões, aponte o dedo na região Norte 
e comente com as crianças que a família de Leonor irá sair do Norte e viajar até o Sul, aponte também para as 
crianças a direção Sul. Leia e aponte as demais regiões. Reforce a região Norte e a região Sul. Sugira que apontem 
junto com você (Norte e Sul). 
Questione; O Norte está na parte de cima, ou na parte de baixo? E o Sul: está na parte de cima ou na parte de 
baixo? Aproveite e peça que apontem no mapa onde está o Norte  e o Sul, escreva as palavras no quadro e 
destaque as letras iniciais.  
 
2º. Momento:  
Após a exploração do tema Norte e Sul, disponibilize a Folha 29 do caderno do aluno e pedaços de barbante e 
cola, peça as crianças que marquem o trajeto da família de Leonor até a casa da avó. 
 

FOLHA 29 

ATIVIDADE 1 – NATUREZA E CULTURA 
REGIÕES DO BRASIL (NORTE E SUL) 

 
 
OBSERVE O MAPA DAS REGIÕES DO BRASIL E COM UM BARBANTE COLE O TRAJETO QUE A FAMÍLIA DE 
LEONOR FEZ PARA CHEGAR À CASA DE SUA AVÓ. LEMBRANDO QUE ELES SAÍRAM DO NORTE DO PAÍS E 
FORAM ATÉ O SUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jvw1pS5DgKY


ATIVIDADE 3 – ARTE  
LEONOR, O PÁSSARO VIAJANTE– MONTAGEM DE PÁSSARO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa levante os conhecimentos prévios das crianças acerca de animais que voam. Pergunte 
quais os animais que já viram voando na região onde moram, ou até mesmo em filmes/desenhos, e faça registros no 
quadro dos exemplos que eles trouxerem neste momento. Levante questionamentos sobre a história do Leonor, 
questione qual animal ele é, o que ele faz, como elas imaginam que ele é? 
Comente as características dos pássaros, têm o corpo coberto de penas, possuem bico, botam ovos, não possuem 
dentes e possuem ossos.  
 
2º. Momento:  
Observe a sequência para a montagem do pássaro. 
Proponha as crianças a decorarem o pássaro da história, disponibilize tinta de pintura a dedo, moldes de bicos e 
rabinhos diferentes, olhos para colarem, cola, glitter, lantejoulas, cola colorida entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AULA 165 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 165 

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 30 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 31 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  
LIGUE OS PONTOS – FOLHA 30 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 completar o desenho do melhor 
amigo de Leonor ligando os números. 
No quadro mostre como se monta uma figura ligando os números, pode usar 
como exemplo a imagem 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. Lembre-se de fazer pausadamente. Pergunte qual figura 
foi formada.  
 
2º. Momento: 
Ao terminar a explicação, entregue a Folha 30 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 18 pontinhos no corpo do macaco, para decorá-lo. Ao final, peça 
que apontem e contem em voz alta os pontinhos de maneira oral e coletiva. 
 
 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 1 – MATEMÁTICA 
LIGANDO OS NÚMEROS 

 
QUAL É O MELHOR AMIGO DE LEONOR? LIGUE OS NÚMEROS E FORME A FIGURA. DEPOIS, DECORE SUA 
PINTURA COM  18 PONTINHOS FEITOS COM A PONTA DO COTONETE OU DOS DEDOS. 
 

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

 
 
 
 
 



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
A DANÇA DO PASSARINHO – FOLHA 31 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, comente que vamos fazer um instrumento de percussão 
utilizado em samba e em outros ritmos brasileiros, seu som é executado por agitação. O 
Ganzá é um tipo de chocalho, geralmente feito de um tubo de metal ou plástico em 
formato cilíndrico. (Vocês se lembram do formato cilíndrico? Aquele que se parece com 
o formato de uma lata de refrigerante).  
Ele é preenchido com areia, grãos de cereais, ou outros tipos de grãos. Vamos fazer? 
Para confeccioná-lo você irá precisar de: 
2 latas de refrigerante 
Fita adesiva 
Grãos de arroz, feijão ou miçanga (vai depender do som que pretende produzir) se tiver possibilidade, disponibilize 
grãos variados para que as crianças percebam os sons. 
Pegue as duas latas, limpas e secas para cada criança, coloque alguns grãos dentro de uma das latas, una as duas 
latas pela “boca”. Passe fita adesiva para uni-las e enfeite como desejar. 
 
2º. Momento:   
Após a confecção do instrumento, deixe que as crianças brinquem e explorem.  
Em seguida apresente a música: A dança do passarinho, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=_zCgZ_AlaMY 
Proponha as crianças a dançarem e tocar o instrumento acompanhando o ritmo da música. 

 
A DANÇA DO PASSARINHO                                                         Compositores: Terry Rendall / Thomas Werne 

 
PASSARINHO QUER DANÇAR 
O RABICHO BALANÇAR 
PORQUE ACABA DE NASCER 
TCHU TCHU TCHU... 
PASSARINHO QUER DANÇAR 
QUER TER CANTO PRA CANTAR 
ALEGRIA DE VIVER 
TCHU TCHU TCHU... 
SEU BIQUINHO QUER ABRIR 
AS ASINHAS SACUDIR 
E O RABICHO REMEXER 
TCHU TCHU TCHU... 
JOELHINHO VAI DOBRAR 
DOIS SALTINHOS SÓ PRA VER 
VAMOS VOAR 
É DIA DE FESTA 
DANÇA SEM PARAR 
E DEPOIS VOAR NO AZUL 
CRUZAR DE NORTE A SUL 
O CÉU E O MAR 

 

 
PASSARINHO QUER DANÇAR 
O RABICHO BALANÇAR 
PORQUE ACABA DE 
NASCER 
TCHU TCHU TCHU... 
NO SEU NINHO DANÇARÁ 
PASSARINHO PASSARÁ 
A ALEGRIA DE VIVER 
TCHU TCHU TCHU... 
SEU BIQUINHO QUER 
ABRIR 
AS ASINHAS SACUDIR 
E O RABICHO REMEXER 
TCHU TCHU TCHU... 
JOELHINHO VAI DOBRAR 
DOIS SALTINHOS SÓ PRA VER 
VAMOS VOAR 
É DIA DE FESTA 
DANÇA SEM PARAR 
E DEPOIS VOAR NO AZUL 
CRUZAR DE NORTE A SUL 
O CÉU E O MAR 

 
 
 
3º. Momento:   
Disponibilize materiais diversos para pintura e a Folha 31 do caderno do aluno, desafie as crianças a observar a 
imagem e pintar utilizando as mesmas cores. 
 
 
 
 
 
 

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


FOLHA 31 

ATIVIDADE 1 - MÚSICA 
A DANÇA DO PASSARINHO 

 
OBSERVE A IMAGEM E PINTE UTILIZANDO AS MESMAS CORES. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança observe as cores e pinte utilizando a figura da esquerda como exemplo. 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 4 
 

AULAS DE 166 a 170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 166 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 166 

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 32 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 33 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 “G” – FOLHA 32 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente a letra G. Mostre uma cartela similar à da figura ao lado. 
No quadro, exemplifique que a letra G pode ser escrita de várias formas (letra bastão e 
letra cursiva), demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra G. 
Enfatize o som para que percebam a letra G nas palavras. Peça que repitam palavras que 
comecem com a letra “G”. Para deixar a explicação da letra G mais lúdica mostre a 
música da letra G: https://www.youtube.com/watch?v=fjw1GeyT-_0.  
EU SOU A LETRA G 
O MEU SOM É ASSIM... (FAÇA O SOM DO G) 
GOSTO DE G-G-GARGALHAR 
DO MEU SOM VOCÊ VAI GOSTAR 
EU SOU A LETRA G 
O MEU SOM É ASSIM... (FAÇA O SOM DO G) 
REPITA COMIGO QUE VOCÊ VAI GRAVAR 
G DE GATO 
G DE GALOCHA 
EU SOU A LETRA G 
O MEU SOM É ASSIM... (FAÇA O SOM DO G) 
GOSTO DE G-G-GARGALHAR 
DO MEU SOM VOCÊ VAI GOSTAR 
EU SOU A LETRA G 
O MEU SOM É ASSIM... (FAÇA O SOM DO G) 
REPITA COMIGO QUE VOCÊ VAI GRAVAR 
 
A seguir, converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo. Peça que cada criança fale a letra 
“G”. É importante que todas falem para que assimilem o som, escreva as palavras no quadro com letra bastão para 
que percebam a grafia. Caso alguma criança tenha vergonha de falar, não force, ao final peça para todos juntos 
falem a letra “G”. 
Depois, perguntar se conhecem outras maneiras de escrever essa mesma letra, mostre a escrita em letra bastão e 
em letra cursiva, em letra maiúscula e minúscula. 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 G. Propor que 
investiguem objetos que estejam na sala e que comecem com a letra G. 
Voltar a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. 
GA – LO – CHA – três palmas; GA – TO – duas palmas e assim por diante. 
 
2º Momento: Após exploração da letra G, entregue a Folha 32 do caderno do aluno e peça que circulem as figuras 
cujos nomes comecem com letra G. 

FOLHA 32 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “G” 

 
CIRCULE AS FIGURAS CUJOS NOMES COMECEM COM LETRA G. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fjw1GeyT-_0


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE – ANIMAIS AQUÁTICOS – FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente com as crianças que hoje o Leonor irá conhecer os animais aquáticos. Questione se 
elas sabem o que é, e quais são os animais aquáticos. Deixe um tempo para que respondam e participem. 
Após o conhecimento prévio das crianças a respeito dos animais aquáticos, comente um pouco sobre eles. Animais 
aquáticos são aqueles que vivem a maior parte do tempo dentro da água, seja ela de rios, lagos ou mar, ou seja tanto 
água doce como rios e lagos, como em água salgada dos oceanos e mares.  
Os animais marinhos, são aqueles que vivem no mar (água salgada), vocês conhecem algum animal marinho? Deixe 
que falem, após os comentários fale alguns como (foca, tartaruga marinha, golfinho, leão marinho, pinguim, tubarão, 
cavalo marinho, baleia, estrela do mar, caranguejo, arraia, lagosta, enguia, água-viva e alguns peixes), procure 
mostrar algumas imagens. 
Diferencia os animais de água doce animais de água doce, ou seja, aqueles que vivem em rios, lagos, lagoas e 
represas, deixem novamente falarem e após mostre imagens e fale dos jacarés, peixes, tartarugas, botos, ariranha 
entre outros.  
Importante que saibam que existem animais que vivem principalmente na água, preferem a água e ficam quase o 
tempo todo nela, mas também conseguem viver fora dela. Como algumas tartarugas, os jacarés entre outros. 
 
2º Momento:  
Retome a história de Leonor, o pássaro viajante, faça a leitura corrida da terceira parte da história:  
Leonor – O pássaro viajante – Parte 3 – Animais aquáticos 
E a viagem começou. 
Toda família sai da floresta e resolve dar uma passadinha no mar. 
Afinal, praias são lindas, principalmente vistas lá de cima. 

(profa, mostrar imagens aéreas de praias. Se quiser, perguntar sobre praias) 
O céu estava muito azul e eles encontraram outras aves voando e davam bom-dia a todas. Enfim, estava tudo legal. 
Leopai resolveu voar mais baixo para mostrar os animais aquáticos para Leonor. 
Voaram bem baixinho e viram baleias, tubarões, peixes que pulavam para fora d’água e gaivotas. Que legal! 
Leopai explicou que os animais aquáticos vivem na maior parte do tempo na água. Alguns só podem viver na água, 
eles morrem se ficarem fora da água. 

(profa, mostrar imagens de peixes, tubarões e baleias – só podem viver dentro da água. O tempo todo. Já 
outros vivem na maior parte do tempo na água, mas também vivem fora dela... mas sempre perto da 
água! Vocês já viram alguns desses animais? Deixe-os falar à vontade, depois continue a história. Sempre 
mostrar imagens dos animais que você falar. Preferencialmente ter o nome do animal escrito embaixo da 
imagem e, se possível, destacando a primeira letra do restante.) 

Leopai continuou explicando a seu filho que a água do mar é salgada e que não podemos beber. 
Leonor achou muito estranho...  
- Salgada?!!!! Como assim, papai?!!!! Ah! Essa eu não acredito! Kakaka – começou a rir, pois pensava que seu pai 
estava brincando já que a água dos rios não tem gosto nenhum e é muito boa de beber.  
Sua mãe comentou: 
- Que tal experimentar um pouco? 
Então, desceram até a praia. Quando o mar veio até eles, eles se banharam e Leonor falou: 
- Ah que gostosura o mar! Que delícia as ondas! 
E aí ele experimentou um pouquinho da água... 
- Argh! Que água ruim de se beber! Muito salgada! Pai, você tinha razão. Eu prefiro a água dos rios. 
Seu pai abraçou o filho e disse: 
- Por isso os peixes dos rios são diferentes dos peixes do mar. Eles só podem viver nos rios e os peixes de água 
salgada vivem no mar. 
- O que acontece se um peixe de rio quiser nadar no mar, pai? 
- Infelizmente morrerá, filho! Mas eles são muito expertos! Cada um sabe onde pode ficar, por isso eles não morrem.  
E assim a família de Leonor passou o dia... tomando banho de mar, voando acima das águas para conhecer os 
peixes do mar, que eram muito diferentes dos que Leonor conhecia. 
Hoje Leonor está muito feliz. Conheceu muitas coisas bacanas. Gostou muito de conhecer os animais aquáticos. 
Quais aventuras aguardam Leonor? Essa história continua... 
E, você, conhece os animais aquáticos? Sabe que existem diferenças entre eles? 
Vamos conhecer um pouco mais amanhã...  

(profa, mostrar uma imagem de um rio e uma do mar. Perguntar se já beberam água de rio e se já 
provaram a água do mar. Deixe-os falar. Informe que a água que eles bebem diariamente é proveniente 
dos rios e é tratada para torná-la bem limpinha. Comente quer a água do mar é chamada de água salgada 
e pergunte a eles: e a água do rio como é chamada? (água doce)) 

 
3º Momento:  



Proponha as crianças que participem de uma experiência:  
Para que a criança entenda sobre a água salgada e a água doce, você pode fazer uma experiencia utilizando a água 
e sal.  
Separe dois copos com água. Em um dos copos, misture um pouco de água com sal e outro apenas com água. Peça 
para a criança experimentar (molhar a pontinha do dedo) nas duas águas e sentir a diferença. 
Importante sempre buscar a interação das crianças. 
 
 
4º Momento:  
APÓS a explanação sobre os animais aquáticos, disponibilize a Folha 33 do caderno do aluno e peça que 
observem as imagens e liguem os animais a seu habitat.  
 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE – ANIMAIS AQUÁTICOS 

 
OBSERVE AS IMAGENS E LIGUE OS ANIMAIS A SEU HABITAT.  

 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  

RIO 

MAR 

CAPIVARA BALEIA CROCODILO TUBARÃO 



AULA 167 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 167 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 35 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 DAS PALAVRAS – FOLHA 34 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Com antecedência, prepare cartelas com imagens. Nessa atividade serão trabalhados os sons iniciais de cada 
imagem. Os sons iniciais devem ser somente dos grupos silábicos já trabalhados. 
Na roda de conversa explique como será a atividade: você mostra uma imagem e eles falam o som inicial. 
Primeiramente, dê exemplos. 
Ao mostrar as imagens incentive-os a perceber o som. Logo depois solicitem que encontrem a cartela o respectivo 
som. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 34 do caderno de aluno e peça que liguem as imagens ao seu som inicial. 

FOLHA 34 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SONS DAS PALAVRAS 

 
LIGUE AS IMAGENS COM SEU SOM INICIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
  

GA 

PA 

BO 

SA 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE – ANIMAIS TERRESTRES – FOLHA 35 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, comente com as crianças sobre os animais terrestres. Pergunte à criança o 
que ela entende por animal terrestre? Onde será que um animal terrestre vive? E ouça as respostas. 
São os animais que se desenvolvem e vivem na terra, estes possuem respiração pulmonar. Após essa introdução 
retome a história de Leonor, o pássaro viajante. 
 
Leonor – O pássaro viajante – Parte 4 – Animais terrestres 
 
No final do dia, Leonor e seus país estavam bem quietinhos em um galho de uma boa árvore. 
Eles ainda estavam na praia e tinha um vento bem gostoso. 
A lua estava cheia e o céu cheio de estrelas. 

(profa, mostrar imagens) 
Leonor falou: 
- Que dia sensacional! Foi muito legal conhecer os animais aquáticos e ver que são diferentes de nós. Mas, pai, se 
eles são aquáticos, o que nós somos? 
- Boa pergunta, filho! Nós somos animais aéreos. 
- Como assim, pai? 
- Nós podemos voar, nosso corpo é coberto de penas e temos asas. Os animais aéreos são assim. 

(profa, mostrar imagens de várias espécies de pássaros.) 
- E meu amigo, o macaco Malaquias, é o que? 
- Ah, ele, nosso amigo leão, os elefantes, as onças e outros mais, são os animais terrestres, porque crescem e vivem 
na terra. Eles se locomovem andando, correndo, saltando, rastejando. 
- Rastejando? Então, a cobra também é um animal terrestre, pai? 
- Pode ter certeza que sim. 
- Poxa, pai! Que coisa! Então eu tenho amigos terrestres, aquáticos e aéreos? Que legal! Tenho amigos que fazem 
muita coisa! Ah... que coisa boa é ter amigos! 
Nesse momento, Leomãe aplaudiu e disse: 
- É isso aí, Leonor! Muito bem! Você foi massa agora! – e deu um grande abraço no filho – É muito legal termos 
amigos diferentes, não é mesmo?  
- Mas, eu tenho uma dúvida... e meu amigo pato Lelé, é o quê? 
- Ué, meu filho, ele é uma ave. Também voa, mas voa baixo e em pequenas distâncias... mas é um animal aquático. 
- E a tartaruga? 
- Agora você vai adivinhar meu filho, o que você acha? 
- Deixe-me pensar... a tartaruga anda pela terra, mas vive a maior parte do tempo na água. Então, ela é... animal 
aquático! 
- Meus parabéns! Esse é o modo de pensar! Muito bem! Mas já está tarde. Hoje foi um bom dia. Você se divertiu, 
Leo? 
- Sim, papai, me diverti muito. Amanhã vamos voar para onde? 
- Amanhã você vai ter uma grande surpresa! Espere e verá! 
 
2º. Momento: Disponibilize a Folha 35 do caderno do aluno peça que represente através de desenhos algumas de 
suas curiosidades. 
 

FOLHA 35 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE – ANIMAIS TERRESTRES 

  
NO TEXTO VEMOS LEONOR PERGUNTANDO AO PAI VÁRIAS COISAS SOBRE ELE E SOBRE SEUS AMIGOS. 
VOCÊ SABE QUE CARACTERÍSTICA É ESSA? VOCÊ TAMBÉM É CURIOSO(A)? 
O QUE VOCÊ GOSTA DE SABER/CONHECER? 
REPRESENTE NO ESPAÇO ABAIXO O QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE SABER/CONHECER. 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/__ 
 

  



AULA 168 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 168 

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 36 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 37 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 “19” – FOLHA 36 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 19 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 19. 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 19. 
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 DEZENOVE. Espere a resposta, se não 
souberem, dê dicas. Após responderem que precisam de NOVE DEDOS LEVANTADOS, levante os seus dedos e 
conte novamente para, agora, formar o numeral DEZENOVE. 

 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 19. 
 

 2º. Momento: Após a exploração do número 19, entregue a Folha 36 do caderno do aluno, encontre os 
numerais DEZENOVE na figura e circule-o da sua cor preferida e, ao final, devem cobrir o numeral 9, para isso, 
disponibilize materiais variados para que possam criar à vontade. 

 

FOLHA 36 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERO “19” 

 
ENCONTRE OS NUMERAIS DEZENOVE NA FIGURA E CIRCULE-O DA SUA COR PREFERIDA E, AO FINAL, 
DEVEM COBRIR O NUMERAL 19. 
 
 
 

               19 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
 ENFEITANDO O AVIÃO – FOLHA 37 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência recorte cartolinas coloridas e faça riscos com caneta 
preta, conforme figura ao lado. 
Na roda de conversa comente que todos irão fazer um desenho 
utilizando recortes de cartolina. Entregue o kit das cartolinas e peça que 
recorte nas linhas pretas.  
 
2º. Momento: 
Depois que todas as peças estiverem recortadas, as crianças deverão 
colar no desenho da Folha 37 do caderno do aluno.  
 
 

FOLHA 37 

ATIVIDADE 1 – MATEMÁTICA 
ENFEITANDO O AVIÃO 

 
ENFEITE O AVIÃO COM AS PEÇAS QUE VOCÊ RECORTOU. 
 
 
 

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

 
  



AULA 169 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 169 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 39 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Decorando o cenário 
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  
PAINEL DE BICHOS – FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Procurar animais que começam com as letras do alfabeto. Selecione com antecedência os nomes dos animais. 
Prenda uma folha bem grande em uma parede da sala. Desenhe áreas e escreva as letras do alfabeto. As crianças 
deveram sortear a imagem dentro de um saco. Nesse momento, pegue a imagem e pergunte: qual o nome dele? 
Qual a letra inicial? Depois peça que aponte onde a letra na folha de papel pardo e solicite que prendam a imagem na 
respectiva área. 
 
2º. Momento: 
Tire foto do trabalho coletivo e cole na Folha 38 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 38 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
PAINEL DE BICHOS 

 
COLE AQUI O PAINEL DE BICHOS QUE VOCÊ AJUDOU A CONSTRUIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colar a foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
MONTAGEM DE UM CENÁRIO – FOLHA 39 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:  
Com antecedência: 

Durante as próximas três semanas (semanas 14, 15 e 16) as crianças 
vão construir um cenário com três ambientes: urbano, rural e marinho. 
Neste momento começarão a primeira etapa. Para isso, um pedaço da 
sala de aula deve ser separado. Não é importante o tamanho. Pode 
ser pequeno. O importante é que a atividade possa ser desenvolvida 
por todos e que esteja, nessas semanas, em uma posição onde todos 
tenham fácil acesso. 
Esse espaço deve estar coberto por um papel pardo e, dentro das 
possibilidades, ter folhas de isopor por baixo. 
Você deve dividir esse espaço em quatro ambientes: urbano, rural, floresta e ambiente marinho (ver sugestão ao 
lado). Nessas três semanas as crianças vão “preencher” esses ambientes com prédios, ruas, animais, árvores, 
pedras etc. A folha de isopor facilitará prender os palitos que serão os caules das árvores. Caso não seja 
possível, substituir os palitos por papelão. É importante que, nesse cenário, você coloque rios no campo e na 
floresta. 
Sugestão de construção: 
- Ambiente urbano – fundo cinza. 
- Ambiente rural ou do campo – fundo cor de terra, pois as crianças vão inserir as árvores e a vegetação rasteira. 
- Ambiente da floresta – fundo verde. 
- Rios e mar - celofane azul. 

 
Na roda de conversa explique que eles vão fazer um lindo cenário da história do pássaro Leonor e de alguns lugares 
por onde ele passará. Relembre que ele já passou pelo mar e que ele já sabe a diferença entre animais aquáticos, 
terrestres e aéreos. 
Mostre para eles o cenário, explicando cada ambiente e que eles vão formar três grupos e cada grupo fará animais 
por modo de locomoção: 
- aquáticos vão fazer em papel, pintando bem bonito e prendendo nos rios e no mar (observar para não colocarem 
animais de água salgada nos rios);  
- terrestres, vão fazer de massinha e colocar no campo ou na floresta (observar para não colocarem animais do 
campo na floresta e vice-versa); 
- aéreos, vão fazer de papel e vão colar em palitos ou papelão para dar a impressão de que estão no ar. Poderão 
prender em qualquer lugar. 
Sua orientação é fundamental! 
 
2º Momento:  
Entregue as imagens já recortadas para cada criança, exemplo na figura ao lado. Questione como se locomovem( 
rasteja, pula, anda) e qual a sua classificação de acordo com seu habitat. Disponibilize a Folha 39 do caderno do 
aluno  e proponha que classifiquem os animais em aquático, terrestre ou aéreo e cole-os.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FOLHA 39 

ATIVIDADE 1 – NATUREZA E CULTURA 
MONTAGEM DE UM CENÁRIO 

 
OBSERVE AS IMAGENS E COLE OS ANIMAIS EM SEU HABITAT, CLASSIFICANDO-OS EM AQUÁTICOS, 
TERRESTRES E AÉREOS  
 
 

 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

ATIVIDADE 3 – ARTE  
DECORANDO O CENÁRIO  

 
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 explique que eles vão completar o cenário com árvores, plantas, pedras etc. 
A criatividade é o ponto central dessa atividade. 
Mostre imagens do campo, da cidade e da floresta onde apareçam árvores diferentes, flores, plantas e, também, 
pedras. 
 
Para manter a atividade organizada, separe novamente os alunos em três grupos e sorteie o ambiente que cada um 
irá decorar: urbano, rural e da floresta. 
 
Entregue materiais diversos. 
  

AQUÁTICO TERRESTRE AÉREO 



AULA 170 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 170 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 41 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 ATÉ “19” – FOLHA 40 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 19, e 

 imagens contendo de 1 a 19 elementos. As imagens devem ser simples. 
 
Faça a sequência numérica do 1 ao 20 e utilize-as nas atividades. 
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 na sequência numérica. Nessa atividade sua ajuda 
é muito importante. A cada figura mostrada conte com eles o 
número de elementos. 
 
2º Momento: 
Após terminar o Jogo, entregue a Folha 40 do caderno do aluno e peça que escrevam os números que faltam. Sua 
ajuda é fundamental. 
 

FOLHA 40 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NUMERAIS ATÉ “19” 

 
ESCREVA OS NÚMEROS QUE FALTAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 
  

1                2                3               4                5                 6                7 

8                9               10              11              12              13               14 

15              16              17             18              19 



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
CARANGUEJO NÃO É PEIXE – FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, questione se elas já viram um caranguejo, pergunte a cor que ele tem. Proponha as 
crianças a ouvirem e a coreografar a música, prestando atenção as batidas das palmas, dos pés e os movimentos da 
roda – imitando o caranguejo. Apresente o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=JkeyELnyNRQ Caranguejo não é peixe. 
 

Caranguejo não é peixe 
Caranguejo peixe é 
Caranguejo só é peixe 
na enchente da maré 
Ora palma, palma, palma 
Ora pé, pé, pé 
Ora roda, roda, roda 
Caranguejo peixe é 
 
2º. Momento:  
Comente com as crianças uma coisa curiosa sobre o caranguejo. 
Indague, por que os caranguejos andam de lado? Deixe-os dar suas opiniões. 
Em seguida explique: os caranguejos se movem de lado pela mesma razão que os humanos andam para a frente: é 
assim que seus corpos foram feitos para se mover. Os caranguejos, têm várias pernas que estão localizados nas 
laterais do corpo. Além disso, as articulações das pernas se dobram para o lado de fora. Por isso é mais eficiente e 
natural eles se moverem de lado. Após a explicação disponibilize materiais como raspas de giz, giz de cera, tinta de 
pintura a dedo, cola colorida, entre outros apresente a Folha 41 do caderno do aluno e peça que enfeitem o 
caranguejo utilizando esses materiais disponibilizado. 

 

 

FOLHA 41 

ATIVIDADE 1 - MÚSICA 
CARANGUEJO NÃO É PEIXE 

 
ENFEITE O CARANGUEJO COM RASPAS DE LÁPIS E PAPEL PICADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

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


 
 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 5 
 

AULAS DE 171 a 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 171 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 171 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 43 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “Q” – FOLHA 42 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 Q. Apresente uma cartela similar à da figura 
ao lado. No quadro, exemplifique que a letra Q pode ser escrita de várias formas (letra bastão e letra 
cursiva), demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra Q (queijo, quiabo, 
quadro, requeijão etc.). Comente que a letra Q sempre vem acompanhada da letra U. Enfatize o som 
QUA, QUE, QUI e QUO. Peça que digam palavras que comecem com a letra “Q”. Para deixar a 
explicação da letra Q mais lúdica, mostre o vídeo da letra Q: 
https://www.youtube.com/watch?v=BvMoyIp4pBY.  
 
LETRA Q 
OI, CRIANÇAS, TUDO BEM COM VOCÊS? 
HOJE EU VOU FALAR DA FAMÍLIA SILÁBICA DA 
LETRA Q 
VAMOS LÁ? 
A FAMÍLIA SILÁBICA DA LETRA Q  
É UM A FAMÍLIA DIFERENTE 
A LEGRA Q NÃO GOSTA DE FICAR SOZINHA. 
A MELHOR AMIGA É A LETRA U 
ENTÃO, A LETRA U FICA SEMPRE DO LADO DA 
LETRA Q 
ESSAS DUAS LETRAS JUNTAS PODEM SE JUNTAR 
COM AS VOGAIS A, E, I, O. 
QUANDO A LETRA Q E A LETRA U SE JUNTAM COM 
A VOGAL A 
DÁ O SOM QUA... QUATI 

QUANDO A LETRA Q E A LETRA 
U SE JUNTAM COM A VOGAL E 
DÁ O SOM QUE... QUEIJO 
QUANDO A LETRA Q E A LETRA 
U SE JUNTAM COM A VOGAL I 
DÁ O SOM QUI... QUIBE 
QUANDO A LETRA Q E A LETRA U SE JUNTAM COM 
A VOGAL O 
DÁ O SOM QUO... QUOTA 
VAMOS LEMBRAR A FAMÍLIA SILÁBICA DA LETRA Q? 
QUA QUE QUI QUO 
MUITO BEM CRIANÇAS! 
QUAL É A MELHOR AMIGA DA LETRA Q? 
QUAL É? 
MUITO BEM... A LETRA U. 

 
Ressalte que o som QUA, QUE, QUI, QUO podem aparecem no meio da palavra (dê exemplos). Proponha que investiguem 
objetos que estejam na sala e que comecem com a letra Q. 
Informe você falará uma palavra e que, a cada som, vão bater palmas. Ex.: BI – QUI – NI – três palmas. QUA – DRO – 
duas palmas e assim por diante. 
 
Depois, pergunte se conhecem outras maneiras de escrever essa mesma letra, mostre a escrita em letra bastão e em letra 
cursiva, em letra maiúscula e minúscula. 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 Q.  
 

2º Momento: Após exploração da letra Q, entregue a Folha 42 do caderno do aluno e peça que circulem o som que está 
faltando.  

FOLHA 42 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “Q” 

 
CIRCULE O SOM QUE ESTÁ FALTANDO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

TAN____ 
BI_____NI 

CA QUI TAN 

____IJO 

QUE QUA QUI 

MOS_____TO 

QUE QUI TAN 

QUE QUI TAN 

____DRO 

QUE QUA TAN 

https://www.youtube.com/watch?v=BvMoyIp4pBY


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM / LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE 
ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS 1 – FOLHA 43 DO CANO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha do “Leonor, o pássaro viajante”, explore 
o assunto com as crianças, questione o que elas mais gostaram da história até agora? Dê um tempo para que 
comentem e então prossiga com a história. 
 
Leonor – O pássaro viajante – Parte 5 – Animais domésticos e selvagens 1 
 
No dia seguinte eles continuaram a viagem. viram 
muitas florestas, muitos rios. Ao meio-dia eles 
pararam num riacho para comer e beber água agora já 
não estavam mais na floresta. estavam no campo que 
era muito diferente do que Leo conhecia. 
ele ouviu um ruído bem estranho... MUUUUUUU. 
E ele pensou “que animal é esse”? Curioso que só, foi 
andando na direção do som. E vocês não imaginam 
que ele viu! Um campo sem árvore nenhuma, somente 
grama e um monte de animais estranhos e todos 
faziam MUUUUUUUUUU. 
Ele se aproximou de um dos animais e perguntou: 
Quem é você? 
O animal estranho respondeu: Sou uma vaca. 
- Vaca?!!! Nossa! nunca vi uma vaca. E o que você 
faz? 
- Eu passo o dia todo aqui junto com meus amigos. 
- É aqui que você vive? 
- Aqui e à noite eu vou para o curral. 
Leo olhou para onde a vaca falou e achou uma coisa 
muito estranha... não era árvore, não era rio, não era 
uma toca... O que era aquilo?!!!! 
Nesse momento, seus pais chegaram perto dele e 
viram a confusão de Leo. Então, Leopai falou: 
- Bom dia, vaca! Como está? – e olhando para os 
outros animais, falou: - Bom dia para vocês também! 
E todos responderam bem contentes: MUUUUUUUU 
Então, Leopai falou com seu filho: 
- Vem comigo que eu vou te apresentar para outros 
animais: Aqui você vê as vacas e os bois. Agora, olhe 
lá mais adiante e você verá cavalos e éguas. 
- Pai! Que animal bonito! 
- Isso mesmo filho, são muito bonitos. Vamos voar 
mais um pouco... Olhe para a esquerda para conhecer 
os porcos... olha lá! Se você olhar para direita, você 
verá as galinhas. Mais adiante no lago, você verá os 

cisnes. 
- Eta, pai! Aqui tem muitos animais diferentes! 
Leopai e Leo voaram até uma árvore bem alta onde 
podiam ver tudo ao redor. 
- Filho, existem animais selvagens e animais 
domésticos. 
- Como assim? 
- Nós somos animais selvagens, ou seja, vivemos 
livremente e buscamos nosso próprio alimento. Os 
animais domésticos não tem a mesma liberdade que 
nós temos e se alimentam do que os humanos dão 
para eles. 
- Não entendi, pai. 
- Olhe ao seu redor, você viu as vacas, elas se 
alimentam da grama que os humanos plantam ou de 
uma alimentação que eles preparam. A mesma coisa 
acontece com os cavalos, as galinhas e os porcos. 
Espera! Olha lá um humano, ele vai dar comida para 
as galinhas. Vamos voar até aquela árvore para ver 
mais de perto. 
Quando eles chegaram na árvore, Leo pode observar 
um homem tirando coisas de um saco e dando para 
as galinhas e elas iam até lá e comiam. 
- Mas é sempre assim, pai?  
- Sim, por isso tem os animais domésticos e, nós, os 
selvagens ou silvestres. 
- As vacas e os bois, por exemplo, também podem 
ficar em currais que são aqueles prédios ali. 
- o que é prédio? 
- é uma coisa que os seres humanos constroem para 
se abrigar. 
- mas esse mundo é muito grande, pai. Tem muitas 
coisas. 
- Filho, vamos continuar nossa viagem e você verá 
mais coisas ainda! Espera chegar na cidade... você 
vai ter uma grande surpresa! 

 
2º. Momento: Após a leitura, questione as crianças: - vocês sabiam que existem animais selvagens e animais 
domésticos? Alguém aqui tem animal de estimação? Qual o nome? Que espécie de animal? (gato, pássaro, 
cachorro). Converse com as crianças sobre os animais domésticos e selvagens, fazendo correlação com os seus 
lugares de vivências. 
Fale com as crianças sobre os lugares que esses animais vivem e suas necessidades. Use imagens de bichos de 
verdade para que a experiência se aproxime mais do real possível. 
Classifique-os falando que os animais domésticos são aqueles que vivem próximos aos seres humanos, em casa, na 
fazenda, no quintal. Eles dependem dos nossos cuidados para viverem. 
Já os animais selvagens vivem livres na natureza em florestas, rios, mares e cuidam de sua alimentação e moradia 
sozinhos. Eles só dependem dos humanos caso sejam presos ou nasçam em cativeiro, como o zoológico. 
Peça exemplos, deixe que falem, geralmente crianças gostam muito de falar de bichos de estimação e se interessam 
por variados tipos de animais. 
 
3º Momento: Após a explanação do assunto disponibilize a Folha 43 do caderno do aluno, leia as charadas e peça 
que a criança ligue os animais a suas características. Lembre-se que para essa atividade, você deve ler cada 



charada e dar um tempo para que as crianças respondam verbalmente e fazer com elas de forma coletiva. Circule 
pela sala e ajude caso necessário 
 

FOLHA 43 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE – ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS 

 

LIGUE OS ANIMAIS A SUA CARACTERÍSTICA. VOCÊ SABE QUEM SOU EU? 
 

CORPO COBERTO DE PELOS, POSSO VIVER EM 
CASAS E QUINTAIS, SOU CARNÍVOROS E FAÇO 
AU, AU. QUEM SOU? SOU DOMÉSTICO OU 
SELVAGEM?  
R: CACHORRO 
 
 
 
TENHO PESCOÇO COMPRIDO, PERNAS LONGAS, 
CORPO COBERTOS DE PELOS, COMO FOLHAS NO 
ALTO DAS ÁRVORES. QUEM SOU? SOU 
DOMÉSTICO OU SELVAGEM?  
R: GIRAFA 
 
 
 
VIVO NA ÁGUA, COMO PEQUENOS PEIXES, 
POSSUO NADADEIRAS, NÃO TENHO PELOS, SOU 
MUITO BRINCALHÃO. QUEM SOU? SOU 
DOMÉSTICO OU SELVAGEM?  
R: GOLFINHO 
 
 
 
TEM O CORPO COBERTOS DE PELOS, SUA 
ALIMENTAÇÃO SÃO VEGETAIS COMO FRUTAS, 
VERDURAS E LEGUMES, VIVO EM FAZENDAS OU 
QUINTAIS, EU FAZ ÓINC, ÓINC. QUEM SOU? SOU 
DOMÉSTICO OU SELVAGEM? R: PORCO 
 
 
 
CORPO COBERTO DE PELOS, PODEM VIVER EM 
CASAS E QUINTAIS, SÃO CARNÍVOROS, TEM 
HÁBITOS NOTURNOS, E FAÇO MIAU, MIAU. QUEM 
SOU? SOU DOMÉSTICO OU SELVAGEM? R: GATO  

 
 
 
VIVO EM FLORESTAS, TENHO O CORPO 
COBERTOS DE PENAS, POSSUO BICO QUE 
FACILITA A PEGA DE ALIMENTOS, POSSO VOAR E 
SOU COLORIDO. QUEM SOU? SOU DOMÉSTICO OU 
SELVAGEM R: ARARA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 



AULA 172 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 172 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 44 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 45 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
CONTE OS PONTOS – FOLHA 44 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, faça a contagem oral do número 1 ao 20, após faça a contagem dos elementos (pode ser 
uma sacola com tampinhas e conte junto com as crianças. 
 
2º. Momento: 
Apresente a Folha 44 do caderno do aluno e peça para que contem os pontos e registrem da melhor forma. 
 
 

FOLHA 44 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CONTE OS PONTOS 

 
CONTE OS PONTOS E REGISTRE DA SUA MELHOR FORMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
  

11 

15 

18 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM   
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE – FOLHA 45 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 estamos encerrando a sequência da história de Leonor, o pássaro viajante, 
leia de forma corrida o fim da história, dando um ar de mistério onde achar pertinente. 
 
Leonor – O pássaro viajante – Animais domésticos e selvagens 2 
Depois de viajarem bastante voando bem alto, todos chegaram na cidade onde a avó de Leo morava. Ela se 
chamava... Leovó. Que nome mais estranho! 
Então, começaram a voar mais baixo e Leo começou a estranhar... tinha poucas árvores e muitos prédios. Que 
estranho! Leonor também viu um monte de seres humanos indo e vindo.  
Seu pai foi logo explicando:  
- Aqui é a cidade onde moram muito seres humanos e poucos animais. Aqui só mora os animais domésticos que, na 
maioria são os cães e os gatos. Venha ver. 
Voaram até uma árvore e pousaram em um galho perto da janela de um prédio. Leopai ficou procurando para ver se 
achava um cachorro ou um gato, mas não achou. Procurou, procurou até que, ufa, encontrou e mostrou para seu 
filho. 
- Olha ali um gato. Ali, na outra janela, tem um cachorro. 
- Nossa pai, eles vivem assim? Não podem passear livremente como nossos amigos da floresta? 
- Não, eles vivem com os humanos, mas são felizes assim. Vamos lembrar que cada um pode ser feliz à sua maneira 
e isso é muito bom. 
Depois desse momento eles voaram direto até a onde vivia a sua avó. Era um zoológico! Igual a ela tinha outros 
animais. Ela estava muito feliz e era muito bem tratada pelos humanos que trabalhavam lá. 
Ficaram alguns dias passeando para lá e para cá. 
Depois de um tempo a família de Leonor voltou para a floresta onde viviam. 
Assim que chegaram fizeram uma festa para comemorar a volta da família. 
No ano que vem a família de Leo vai viajar novamente e aí, novas aventuras virão.  
Aguardem! 
 
2º. Momento:  
Leia esse trecho da história (Depois de viajarem bastante voando bem alto, todos chegaram na cidade onde a avó de 
Leonor morava. Ela se chamava... Leovó. Que nome mais estranho! 
Então, começaram a voar mais baixo e Leo começou a estranhar... tinha poucas árvores e muitos prédios. Que 
estranho! Leo também viu um monte de seres humanos indo e vindo). Nessa parte da história destaca-se como era a 
cidade que Leonor conheceu e tanto estranhou. Entregue a Folha 45 do caderno do aluno solicite para que 
representem através de desenho a cidade. Lembre-se de disponibilizar os materiais necessários para o desenho e a 
pintura. 
 
 

FOLHA 45 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
LEONOR – O PÁSSARO VIAJANTE  

 
 REPRESENTE ATRAVÉS DE UM LINDO DESENHO COMO ERA A CIDADE QUE LEONOR CONHECEU. 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



AULA 173 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 173 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 47 do caderno do aluno  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

  



 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
NÚMERO “20” – FOLHA 46 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 20 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 20. 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 20. 
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 VINTE. Espere a resposta, se não 
souberem, dê dicas. Após responderem que precisam de DEZ DEDOS LEVANTADOS, levante os seus dedos e 
conte novamente para, agora, formar o numeral VINTE. 

 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 20. 
 
2º. Momento: 
Após a exploração do número 20, entregue a Folha 46 do caderno do aluno, encontre os numerais VINTE na 
figura e circule-o da sua cor preferida e, ao final, devem cobrir o numeral 0, para isso, disponibilize materiais 
variados para que possam criar à vontade. 
 

FOLHA 46 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERO “20” 

 
CUBRA COM BARBANTE O NÚMERO 20 E, AO LADO, CUBRA COM COTONETE. 
 
 
 

  20        
 
Espera-se que a criança cubra o número 20 com barbante e com o cotonete. 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 



 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
MONTANDO MEU RELÓGIO – FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência tenha uma imagem do relógio e das peças já 
recortadas em tamanho grande para trabalhar com ele no quadro. 
Para cada criança crie um kit com as peças recortadas para que os 
alunos encaixem no relógio da Folha 48 do caderno do aluno. 
Na roda de conversa mostre o relógio da sala de aula e comente 
que cada um fará o seu relógio. 
Explique que eles deverão observar os números e a forma de cada 
peça para que encaixem no relógio. Antes de iniciar a atividade, 
faça uma demonstração. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 47 do caderno do aluno e as peças já 
recortadas para cada aluno.  
Prenda o relógio grande no quadro e comece a atividade seguindo a sequência numérica. Só passe para o próximo 
número quando o anterior tiver sido colocado no lugar certo por todas as crianças. 
 

 

 FOLHA 47 

ATIVIDADE 1 – MATEMÁTICA 
MONTANDO MEU RELÓGIO 

 
ENCAIXE AS PEÇAS NOS LUGARES CORRETOS. 
 

 
Espera -se que a criança encaixe as peças nos lugares corretos. 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



AULA 174 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 174 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 49 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Criando os animais 
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  
DESCOBRINDO PALAVRAS – FOLHA 48 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 as crianças vão descobrir as palavras escondidas. Com antecedência selecione 
imagens cuja a letra inicial forme palavras simples. Ex.: 
- MACACO – Imagens começando com M – A – C – O (letras iguais, imagens iguais) 
- LATA - Imagens começando com L – A – T (letras iguais, imagens iguais) 
 
 
2º. Momento: 
Na proposta da Folha 48 do caderno do aluno, comente que irá propor um desfio: Com as letras iniciais das figuras 
vocês irão formar uma linda palavra. Após descobrir a palavra enfeite a folha usando sua criatividade. Para isso 
disponibilize matérias diversos como tinta de pintura a dedo, glitter, cola colorida entre outros 
 
 

FOLHA 48 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DESCOBRINDO PALAVRAS 

 
COM AS LETRAS INICIAIS DAS FIGURAS VOCÊS IRÃO FORMAR DOIS BRINQUEDOS MUITO DIVERTIDOS. 
APÓS DESCOBRIR A PALAVRA ENFEITE A FOLHA USANDO SUA CRIATIVIDADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
  

B O N E C A 

B O L A 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
CENÁRIO DA VIAGEM DE LEONOR – FOLHA 49 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, comente com as crianças que elas irão finalizar o cenário, catalogando os animais em 
animais domésticos, selvagens, terrestre, aquático ou aéreo. Faça indagações a respeito dessas classificações para 
poder perceber a compreensão das crianças. 
Faça placas com os nomes para identificar (aquático, terrestre, aéreo, selvagens e domésticos, entregue a cada 
criança para que coloquem as plaquinhas). 
Circule pela sala e vá orientando as crianças conforme achar necessário. 
 
2º. Momento: 
Tire fotos do cenário finalizado e cole na Folha 49 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 49 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
CENÁRIO DA VIAGEM DE LEONOR 

COLE A FOTO DO CENÁRIO AQUI. 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

ATIVIDADE 3 – ARTE  
CRIANDO OS ANIMAIS  

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Para essa atividade, separe com antecedência meias grandes e brancas, folhas de 
EVA recortadas com formatos de olhos e boca, cola quente (apenas a professora irá 
fazer uso da cola quente) e algumas pedras redondas em tamanho médio, além de 
materiais para pintura, como tinta de pintura a dedo, glitter, cola colorida etc. 
Em uma roda de conversa, retome com as crianças os animais selvagens e os 
animais domésticos. Mostrando algumas figuras e então disponibilize os materiais 
citados acima, exceto a cola quente. 
 
2º Momento: 
Cada criança deverá receber um pé de meia com os olhos e a boca já colada e 
uma pedra. Oriente as crianças que elas irão fazer na meia um animal doméstico, 
podem desenhar as orelhas, fazer o rabinho na parte de trás e poderão montar tipo 
um fantoche com a meia e pintar. Na pedra, deverão fazer um animal selvagem. 
Deixe secar, as crianças poderão levar para casa os animais domésticos que 
criaram e os selvagens você poderá colocá-los em um espaço da sala e deixar por 
algum período (uma semana), para que todos possam apreciar.  
  



AULA 175 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 175 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – De estimação 

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 50 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. 
Tenha sempre a sequência numérica próxima das crianças para 
auxiliar a realização da atividade. 
 
Na roda de conversa, informe eles deverão contar os pontinhos de 
cada figura para ligar ao número correto.  
Nessa atividade sua ajuda é muito importante. A cada figura 
mostrada conte com eles o número de elementos. 
 
2º Momento: 
Entregue a Folha 50 do caderno do aluno e peça que contem os pontinhos e ligue ao número correto. Disponibilize 
canetas coloridas. 
 
 
 

 

 

 

FOLHA 50 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NUMERAIS  

 
CONTE OS PONTINHOS E LIGUE AO NÚMERO CORRETO. 
 
 

 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 
 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
DE ESTIMAÇÃO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, retome o assunto sobre os animais domésticos e os bichos 
de estimação.  
Pergunte as crianças: (Quem tem animal de estimação? Qual animal? Qual o nome? O 
que eles comem? Onde dormem e quais cuidados você tem com eles?)  
Nessa exploração verbal o professor pode acrescentar dados através de perguntas 
como: 
- Os animaizinhos, assim como nós, também ficam doentes? 
- E quando ficam também precisam ir ao médico e tomar remédios? 
- Quem sabe o nome dos médicos que cuidam dos animais? 
- Será que eles também precisam tomar banho? 
- E será que sentem fome, frio e sede? 
- Alguém sabe se eles gostam de carinho? 
- Vocês sabiam que os cachorros, assim como as crianças, devem tomar vacinas anualmente? 
Deve lembrar aos pequenos, que cuidar de um animalzinho é muita responsabilidade, e que eles também 
devem ajudar a cuidar dos bichinhos. 
 
2º Momento: 
Após a exploração sobre os animais domésticos e os bichos de estimação, apresente a música: De estimação – 
Mundo Bita, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps, após apresentar a música, cante e 

dance com as crianças. 
 
 
 

CORRE, CORRE, CORRE, VEM CORRENDO 
ATRÁS DE MIM 
CORRE, CORRE, CORRE QUE O CACHORRO 
FAZ ASSIM 
LÁ NA MINHA CASA TEM BICHINHOS DE 
ESTIMAÇÃO 
UM CACHORRO GRANDALHÃO QUE ME LAMBE 
DE MONTÃO 
 
ME DIVIRTO MUITO COM OS BICHINHOS QUE 
MORAM LÁ 
O DIA INTEIRO VAMOS BRINCAR 
 
CORRE, CORRE, CORRE, VEM CORRENDO 
ATRÁS DE MIM 
CORRE, CORRE, CORRE QUE O GATINHO FAZ 
ASSIM 
LÁ NA MINHA CASA TEM BICHINHOS DE 
ESTIMAÇÃO 
UM GATINHO ESPERTALHÃO QUE PULA E NÃO 
CAI NO CHÃO 
ME DIVIRTO MUITO COM OS BICHINHOS QUE 
MORAM LÁ 
O DIA INTEIRO VAMOS BRINCAR 
 
SAI DAÍ, VEM PRA CÁ 
PASSE PELA PORTA 
VEM PRA CIMA DO SOFÁ 
 

VEM AQUI 
É PRA JÁ 
TODA ESSA BAGUNÇA 
VAMOS TER QUE ARRUMAR 
 
  
 
CORRE, CORRE, CORRE, VEM CORRENDO 
ATRÁS DE MIM 
CORRE, CORRE, CORRE QUE O GATINHO FAZ 
ASSIM 
LÁ NA MINHA CASA TEM BICHINHOS DE 
ESTIMAÇÃO 
UM GATINHO ESPERTALHÃO QUE PULA E NÃO 
CAI NO CHÃO 
 
ME DIVIRTO MUITO COM OS BICHINHOS QUE 
MORAM LÁ 
O DIA INTEIRO VAMOS BRINCAR 
 
SAI DAÍ, VEM PRA CÁ 
PASSE PELA PORTA 
VEM PRA CIMA DO SOFÁ 
 
VEM AQUI 
É PRA JÁ 
TODA ESSA BAGUNÇA 
VAMOS TER QUE ARRUMAR 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps


 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 6 
 

AULAS DE 176 a 180 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 176 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS   

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 176 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 52 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 “F” E VOGAIS – FOLHA 51  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 F. Apresente uma cartela 
similar à da figura ao lado. No quadro, exemplifique que a letra F pode ser escrita de 
várias formas (letra bastão e letra cursiva), demonstre. A seguir, dê exemplos de 
palavras que comecem com a letra F (leão, lápis, laranja, limão, lata etc.), dê ênfase no 
som para que percebam a letra F nas palavras. Peça que digam palavras que comecem 
com a letra “F”. Para deixar a explicação da letra F mais lúdica, mostre o vídeo da letra 
F: https://www.youtube.com/watch?v=L86SG9JIV4E.  
Eu sou a letra F 
Um meu som é assim... (faça o som do F) 
Eu sou muito forte 
E muito F-F-Feliz 
F de faca 
F de foca 
F de folha 
F de feijão 
Eu sou a letra F 
Um meu som é assim... (faça o som do F) 
Eu sou muito forte 
E muito F-F-Feliz 
 
A seguir converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo, peça para 
que uma de cada vez fale a letra “F”. É importante que todas as crianças exercitem o som 
para perceberem-no. Proponha que investiguem objetos que estejam na sala e que 
comecem com a letra F. 
Depois, entregue cartelas dos sons das letras de outros grupos silábicos para formarem, 
junto com você, as palavras trabalhadas. 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 F.  
Volte a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. FO 
– CA – duas palmas; FA – CA – duas palmas e assim por diante.  
 
2º Momento: Após exploração da letra F, entregue a Folha 51 do caderno do aluno e peça que completem a 
palavra com o som que está faltando.  
 

FOLHA 51 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “F” E VOGAIS 

 
COMPLETE A PALAVRA COM O SOM QUE ESTÁ FALTANDO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

FA DA FO CA FA FI TA CA 

https://www.youtube.com/watch?v=L86SG9JIV4E


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
CHAPEUZINHO AMARELO – FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, nessa sequência didática, você poderá dar ênfase sobre VALORES como: coragem e superação do medo.  
Observe a turma em suas relações com o medo.  Nessas interações muitas vezes a criança pode repensar sobre o 
seu medo e até superá-los, aos poucos. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente para as crianças a história “Chapeuzinho amarelo” de Chico Buarque. 
Comente que ela é uma garotinha que tinha muito medo, medo de tudo... 
Por ser uma história curta, a sugestão é trabalhar com a história em dois momentos (2 aulas). 
Conte a história com diferentes estratégias, pode ser fantoche, passar o vídeo, 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 o medo? Por que temos medo? Você tem medo de que? Conte para elas algum 
medo seu. Assim elas irão perceber que o medo faz parte da vida até mesmo dos adultos e que podemos conviver 
com alguns e superar outros. 
Você poderá ter acesso a história pelo link abaixo: 
http://www.chicobuarque.com.br/livros/mestre.asp?pg=chapeuzinho_01.htm 
 
2º. Momento: 
Conte a primeira parte da história. 
 
ERA CHAPEUZINHO AMARELO. 
AMARELADA DE TANTO MEDO. 
TINHA MEDO DE TUDO, AQUELA CHAPEUZINHO. 
JÁ NÃO RIA. EM FESTA, NÃO APARECIA. NÃO 
SUBIA ESCADA, NEM DESCIA. 
NÃO ESTAVA RESFRIADA, MAS TOSSIA. OUVIA 
CONTOS DE FADA E ESTREMECIA. 
NÃO BRINCAVA MAIS DE NADA, NEM DE 
AMARELINHA. 
TINHA MEDO DE TROVÃO. MINHOCA, PRA ELA, 
ERA COBRA. E NUNCA APANHAVA SOL. 
PORQUE TINHA MEDO DE SOMBRA. NÃO IA PRA 
FORA PRA NÃO SE SUJAR. 
NÃO TOMAVA SOPA PRA NÃO ENSOPAR. NÃO 
TOMAVA BANHO PRA NÃO DESCOLAR. 
NÃO FALAVA NADA PRA NÃO SE ENGASGAR. 
NÃO FICAVA EM PÉ COM MEDO DE CAIR. 
ENTÃO VIVIA PARADA, DEITADA, MAS SEM 
DORMIR, COM MEDO DE PESADELO. 
E DE TODOS OS MEDOS QUE TINHA, O MEDO 

MAIS QUE MEDONHO ERA O MEDO DO TAL DO 
LOBO. 
UM LOBO QUE NUNCA SE VIA, QUE MORAVA LÁ 
PRA LONGE, DO OUTRO LADO DA MONTANHA, 
NUM BURACO DA ALEMANHA, CHEIO DE TEIA DE 
ARANHA, NUMA TERRA TÃO ESTRANHA, QUE VAI 
VER QUE O TAL DO LOBO NEM EXISTIA. 
MESMO ASSIM A CHAPEUZINHO, TINHA CADA 
VEZ MAIS MEDO, MEDO DO MEDO DO MEDO DE 
UM DIA ENCONTRAR UM LOBO. UM LOBO QUE 
NÃO EXISTIA. 
E CHAPEUZINHO AMARELO, DE TANTO PENSAR 
NO LOBO, DE TANTO SONHAR COM LOBO, DE 
TANTO ESPERAR O LOBO, UM DIA TOPOU COM 
ELE QUE ERA ASSIM: 
CARÃO DE LOBO, OLHÃO DE LOBO, JEITÃO DE 
LOBO E PRINCIPALMENTE UM BOCÃO TÃO 
GRANDE, QUE ERA CAPAZ DE COMER DUAS 
AVÓS, UM CAÇADOR, REI, PRINCESA, SETE 
PANELAS DE ARROZ E UM CHAPÉU DE 
SOBREMESA. 

 
Após a leitura e exploração do texto, disponibilize a Folha 52 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. 
 
 
 
  

http://www.chicobuarque.com.br/livros/mestre.asp?pg=chapeuzinho_01.htm


FOLHA 52 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
CHAPEUZINHO AMARELO 

AGORA, REPRESENTE SUAS IDEIAS PARA RESPONDER ÀS PERGUNTAS QUE SEGUEM. 
 
 
    QUAL ERA A COR DO CHAPÉU DA MENINA?           ELA TINHA MUITO MEDO DE ENCONTRAR? 
 
 
 
                                    AMARELO                                                                      O LOBO 
 
 
 

 
 
 
 
 

REPRESENTE ATRAVÉS DE DESENHO COMO ERA O LOBO QUE ELA ENCONTROU 
 
 
 
 
 
 
                                                          DESENHO DO LOBO 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 177 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 177 

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 – Folha 54 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

  



ATIVIDADE 1 – ROTINA  
O QUE VEM DEPOIS? – FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, explique como será a atividade. Com antecedência tenha imagens 4 imagens de sol e 4 
de estrelas.  
Prenda no quadro de forma alternada 3 imagens de sol e 3 estrela, mostre a repetição das imagens (sol, estrela, sol, 
estrela, sol, estrela), e pergunte as crianças: - o que vem depois? 
Oriente-as para que observem a sequência para que possam responder: Sol e, depois, estrela. 
Repita essa rodada, com outros dois pares de imagens. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 53 do caderno do aluno, e as peças já recortadas (círculo verde, triângulo laranja, maça, milho, 
bola e dado) conforme imagens da atividade e solicite que observem as sequências e cole as peças nos locais 
indicados. Importante: faça essa atividade junto com as crianças e uma sequência de cada vez. 
 

FOLHA 53 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O QUE VEM DEPOIS? 

 
OBSERVE AS IMAGENS E COLE A FIGURA DA SEQUÊNCIA. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CHAPEUZINHO AMARELO  
ORGANIZE AS LETRAS – FOLHA 54 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 texto lido no dia anterior com questionamentos que deem essa condição aos alunos. 
Pergunte, por exemplo: Quem se lembra do texto que li na aula passada? De que se tratava? 
Retome a segunda parte da história: Chapeuzinho amarelo. 
 
MAS O ENGRAÇADO É QUE, ASSIM QUE ENCONTROU O LOBO, A CHAPEUZINHO AMARELO FOI PERDENDO 
AQUELE MEDO, O MEDO DO MEDO DO MEDO, DE UM DIA ENCONTRAR UM LOBO. 
FOI PASSANDO AQUELE MEDO, DO MEDO QUE TINHA DO LOBO. 
FOI FICANDO SÓ COM UM POUCO DE MEDO DAQUELE LOBO. DEPOIS ACABOU O MEDO E ELA FICOU SÓ 
COM O LOBO. 
O LOBO FICOU CHATEADO DE VER AQUELA MENINA OLHANDO PRA CARA DELE, SÓ QUE SEM O MEDO 
DELE. 
FICOU MESMO ENVERGONHADO, TRISTE, MURCHO E BRANCO AZEDO, PORQUE UM LOBO, TIRADO O 
MEDO, 
É UM ARREMEDO DE LOBO. É FEITO UM LOBO SEM PELO, UM LOBO PELADO. 
O LOBO FICOU CHATEADO. 
E ELE GRITOU: SOU UM LOBO! 
MAS A CHAPEUZINHO, NADA!. 
E ELE GRITOU: SOU UM LOBO! 
CHAPEUZINHO DEU RISADA. 
E ELE BERROU: EU SOU UM LOBO!!! 
CHAPEUZINHO, JÁ MEIO ENJOADA, COM VONTADE DE BRINCAR DE OUTRA COISA. 
ELE ENTÃO GRITOU BEM FORTE, AQUELE SEU NOME DE LOBO UMAS VINTE E CINCO VEZES, QUE ERA 
PRO MEDO IR VOLTANDO E A MENININHA SABER COM QUEM NÃO ESTAVA FALANDO: 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- 
LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO- LO-BO 
 
AÍ,CHAPEUZINHO ENCHEU E DISSE : 
"PÁRA ASSIM! AGORA! JÁ! 
DO JEITO QUE VOCÊ TÁ!" 
E O LOBO PARADO ASSIM DO JEITO QUE O LOBO ESTAVA JÁ NÃO ERA MAIS UM LO-BO 
ERA UM BO_LO. UM BOLO DE LOBO FOFO, TREMENDO QUE NEM PUDIM, COM MEDO DA CHAPEUZINHO. 
COM MEDO DE SER COMIDO COM VELA E TUDO, INTEIRIM. 
LO-BO-LO-BO 
CHAPEUZINHO NÃO COMEU AQUELE BOLO DE LOBO, PORQUE SEMPRE PREFERIU DE CHOCOLATE. 
ALIÁS, ELA AGORA, COME DE TUDO, MENOS SOLA DE SAPATO. 
NÃO TEM MAIS MEDO DE CHUVA, NEM FOGE DE CARRAPATO. 
CAI, LEVANTA, SE MACHUCA, VAI À PRAIA, ENTRA NO MATO, TREPA EM ÁRVORE ROUBA FRUTA, 
DEPOIS JOGA AMARELINHA COM O PRIMO DA VIZINHA, COM A FILHA DO JORNALEIRO, COM A SOBRINHA 
DA MADRINHA E O NETO DO SAPATEIRO. 
MESMO QUANDO ESTÁ SOZINHA, INVENTA UMA BRINCADEIRA. 
E TRANSFORMA EM COMPANHEIRO CADA MEDO QUE ELA TINHA: 
O RAIO VIROU ORRÁI, BARATA É TABARÁ, A BRUXA VIROU XABRU E O DIABO BODIÁ. 
 
 
2º. Momento:  
Logo após, comente que Chapeuzinho Amarelo ao embaralhar as letras deixou algumas fora do lugar disponibilize a 
Folha 54 do caderno do aluno e peça que organizem as letras para formar a palavra. 
 
 
 
 
 
 
 



FOLHA 54 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM / CHAPEUZINHO AMARELO 
ORGANIZE AS LETRAS 

 
 OBSERVE AS IMAGENS E ORGANIZE AS LETRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
  

MINHOCA 

SOPA 

LOBO 

AMARELINHA 

NHO MI CA MINHOCA 

SOPA SO PA 

BO LO LOBO 

AMARELINHA A MA NHA LI RE 



AULA 178 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 178 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- 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  
MEDINDO AS COISAS – FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência cole em uma cartolina, tamanhos diferentes de linha 
(pode utilizar barbante, cartolina colorida, lã, entre outros). Para medir 
utilize canetas, lápis, apagador etc. Observe que as canetas e os lápis 
devem ter o mesmo tamanho. E as medidas a serem tiradas devem ser 
medidas “inteiras”. 
Na roda de conversa comente que quase tudo pode ser medido. 
Explique que podemos por exemplo, medir uma linha utilizando um 
lápis, por exemplo. Nesse momento tire as medidas das três linhas que fez na cartolina e anote ao lado de cada 
linha. Por exemplo: 3 lápis, 2 lápis etc.  
 
2º. Momento: 
Peça para cada criança medir algo que tem na sala, utilize lápis de tamanhos iguais para todas as crianças.Anote no 
quadro o que a criança está medindo e seu resultado. Se não der a medida inteira, arredonde para o valor 
aproximado.  

 
3º Momento: 
Entregue a Folha 55 do caderno do aluno e peça que desenhe o objeto que ela mediu e qual o tamanho 
encontrado. 
 

FOLHA 55 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
MEDINDO AS COISAS 

 
REPRESENTE AQUI O QUE VOCÊ MEDIU E QUAL O TAMANHO ENCONTRADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
MEUS VIZINHOS – FOLHA 56 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 hoje vamos observar nossos colegas que se sentam próximo. 
Pergunte as crianças se eles se lembram quem se senta ao lado dela? Quem se senta a frente? Quem se senta 
atrás?  
Deixe que falem, caso não lembre os coleguinhas podem ajudar. Comente que é importante sempre ter alguém por 
perto, que aquele colega é o seu “vizinho” de carteira, com ele você pode tirar dúvidas, emprestar material, até 
mesmo conversar. 
 
2º. Momento:  
Disponibilize a Folha 56 do caderno do aluno e as cartelas dos sons das letras, com o som inicial dos nomes de 
seus colegas. Peça que colem os sons iniciais de seus colegas observando sua posição. Sua ajuda será 
fundamental! 
 

FOLHA 56 

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA 
MEUS VIZINHOS 

 
 
COLE OS SONS INICIAIS DE SEUS COLEGAS OBSERVANDO SUA POSIÇÃO. 
 

 

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

  



AULA 179 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 179 

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  
NOÇÕES ESPACIAIS – FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência você deve preparar um baralho que em cada carta deve conter imagens de cores diferentes para 
que a criança possa identificar a cor. O Baralho deve conter, ao menos, vinte cartas. 
Trabalhar: 
Maior, menor. 
Em cima, embaixo. 
Aberto, fechado. 
Dentro, fora. 
Atrás, na frente. 
Direita, Esquerda. 
Entre outros. 
 
Na roda de conversa explique que vocês vão brincar vamos fazer uma atividade de adivinhação. 
A professora escolhe uma carta do baralho e pede para que os alunos observem e diga, por exemplo: 
Qual é a cor do peixe que está dentro do aquário? 
Qual é a cor do maior sorvete? 
Qual é a cor do passarinho que está no ninho? 
 
Ver Modelo do Baralho no Anexo. 
 
2º Momento:  
Na Folha 57 do caderno do aluno, peça que pinte as imagens conforme indicado do enunciado. 

 
FOLHA 57 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
NOÇÕES ESPACIAIS 

 
CIRCULE DE AMARELO O QUE ESTÁ EMBAIXO DA MESA E DE AZUL O QUE ESTÁ EM CIMA. 
CIRCULE DE VERMELHO O QUE ESTÁ AO LADO DA MESA. 
CIRCULE DE VERDE OS LIVROS QUE ESTÃO DEITADOS DENTRO DA ESTANTE. 
 

   
 
 
  NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 
 
 
 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
ATRAVESSAR A RUA COM CUIDADO – FOLHA 58 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, retome os meios de transportes. Questione quais meios 
de transporte são terrestres? Quais são aéreos? E quais são os aquáticos? Deixe 
que as crianças falem, dê dicas caso perceba dificuldades. 
 
2º. Momento: 
Após a exploração do tema, continue a explorar o que elas sabem sobre cuidados 
ao atravessar as ruas. 
Pergunte se já viram as faixas de pedestres, mostre imagem. Comente também 
sobre os semáforos e suas cores.  
Apresente o vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=MN1GE5VUnhY 
 
AO ATRAVESSAR A RUA PRESTE MUITA ATENÇÃO 
ATRAVESSE COM SEGURANÇA, NA FAIXA DE PEDESTRE AMIGÃO 
CRIANÇA ESPERTA, OLHA PARA O LADO, DANDO A MÃO A MAMÃE ATRAVESSE COM CUIDADO. 
 
AO ATRAVESSAR A RUA, PRESTE MUITA ATENÇÃO, 
ATRAVESSE COM SEGURANÇA, NA FAIXA DE PEDESTRE AMIGÃO 
CRIANÇA ESPERTA, OLHA PARA O LADO, DANDO A MÃO A MAMÃE, ATRAVESSE COM CUIDADO 
 
 
Após, distribua a Folha 58 do caderno do aluno peça que pintem o semáforo de pedestre nas cores indicadas. 
 
 

FOLHA 58 

ATIVIDADE 1 - NATUREZA E CULTURA 
ATRAVESSAR A RUA COM CUIDADO 

 
PINTE O SEMÁFORO DE PEDESTRE NA COR INDICADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MN1GE5VUnhY


ATIVIDADE 3 – ARTE  
DOBRADURA – FOLHA 59 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Para essa atividade, escolha papel de dobradura na cor amarela, recorte dois círculos, em tamanhos 
diferentes, um maior para ser o corpo e um menor para ser a cabeça. 
Em uma roda de conversa, comente com as crianças que através de dois círculos elas irão fazer a 
dobradura da Chapeuzinho Amarelo, mostre uma imagem já pronta e proponha o desafio às crianças.   
 
 
 
2º. Momento:  
Disponibilize dois círculos para cada criança, mostre onde será feita a dobradura, entregue a Folha 59 do caderno 
do aluno peça que colem a Chapeuzinho Amarelo e faça um lindo cenário para ela. As crianças poderão desenhar 
os medos de Chapeuzinho, ou seu encontro com o lobo... disponibilize materiais diversos para pintura e colagem, 
como glitter, tinta de pintura a dedo, cola colorida etc. 
 

FOLHA 59 

ATIVIDADE 1 - ARTE 
DOBRADURA 

 
COLE SUA CHAPEUZINHO AMARELO ABAIXO E FAÇA UM LINDO CENÁRIO. 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
  



AULA 180 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 180 

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  
PRA FRENTE PRA TRÁS – FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência prepare: 
- um dado em tamanho grande (20cm x 20cm) com numeração de 1 a 6. 
- um dado em tamanho grande (20cm x 20cm) com três lados escritos PARA FRENTE e três escritos PARA TRÁS. 
Coloque setas que auxiliem a compreensão, por exemplo: seta verde – para frente; sete vermelha – para trás. 
- um caminho com 20 casas numeradas (1 a 20). Pode ser feito em EVA ou desenhado no chão com giz. Se possível 
faça as casas com cores diferentes. 
- no final do caminho coloque balões e imagens de crianças comemorando. 
Na roda de conversa informe que farão o jogo PRA FRENTE, PRA TRÁS. Comente que formarão três equipes: 
Equipe vermelha, amarela e azul. Prenda na blusa círculos para indicar a cor da equipe. 
Cada equipe deverá indicar a pessoa que andará pelo caminho, a pessoa que lançará o dado com os números e a 
pessoa que lançará o dado com as setas. O restante fará parte da torcida. 
Jogo:  
A primeira equipe lança o dado numérico e a seguir o dado de setas. 
A criança anda pra frente ou para trás a quantidade de casas tiradas no dado. 
A primeira equipe que completar o caminho ganha o jogo. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a Folha 60 do caderno do aluno peça para que pintem a posição que sua equipe alcançou com a cor 
de sua equipe.  
 
 

FOLHA 60 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
PRA FRENTE E PRA TRÁS 

 
PINTE A POSIÇÃO QUE SUA EQUIPE ALCANÇOU COM A COR DE SUA EQUIPE.  
 
 
 
 
 
 

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

 
  



 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  

A CASINHA – FOLHA 61 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇO, TEMPO, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, apresente a música a casinha, faça os movimentos enquanto canta e peça para que as 
crianças acompanhem. 

 
ERA UMA CASINHA BEM FECHADINHA. 
ERA UMA CASINHA BEM FECHADINHA. 
ABRE A JANELINHA, PARA O SOL ENTRAR,  
ABRE A JANELINHA PARA O SOL ENTRAR.  
PERTO DA CASA TEM UMA ÁRVORE, PERTO 
DA CASA TEM UMA ÁRVORE,  
E OS PASSARINHOS VIVEM NELA ASSIM,  
E OS PASSARINHOS VIVEM NELA ASSIM...  
PERTO DA ÁRVORE, TEM UMA PONTE,  
PERTO DA ÁRVORE, TEM UMA PONTE  
 

 
E DEBAIXO DELA, CORRE O RIO ASSIM,  
E DEBAIXO DELA, CORRE O RIO ASSIM... 
DENTRO DO RIO, ESTÃO OS PEIXINHOS,  
DENTRO DO RIO, ESTÃO OS PEIXINHOS,  
QUE JUNTOS AOS SAPOS, FAZEM ASSIM 
QUE JUNTOS AOS SAPOS, FAZEM ASSIM... 
PERTO DA PONTE ESTÁ TROVEJANDO, PERTO DA 
PONTE ESTÁ TROVEJANDO, 
FECHA A JANELINHA QUE JÁ VAI CHOVER, FECHA 
A JANELINHA QUE JÁ VAI CHOVER. 
 

 
Pode também apresentar o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kF8MTKQ7nms 
 
 
2º. Momento:   
Entregue as figuras já recortadas (ex.: figura ao lado) proponha as crianças irem ouvindo a música e colocando as 
figuras em ordem na Folha 61 do caderno do aluno, peça que pintem as figuras que não estão coloridas. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kF8MTKQ7nms


FOLHA 61 

ATIVIDADE 1 - MÚSICA 
A CASINHA 

 
PINTE AS FIGURAS QUE AINDA NÃO ESTÃO COLORIDAS, COLE AS IMAGENS NA ORDEM DA MÚSICA. 
 
ERA UMA CASINHA BEM FECHADINHA. 

 
 
 
 
 
 

...ABRE A JANELINHA, PARA O SOL ENTRAR... 
 
 
 
 
 

 
...PERTO DA CASA TEM UMA ÁRVORE, E OS PASSARINHOS VIVEM NELA ASSIM... 

 
 
 
 
 
 

 
...PERTO DA ÁRVORE, TEM UMA PONTE, E DEBAIXO DELA, CORRE O RIO ASSIM... 

 
 
 
 
 

...DENTRO DO RIO, ESTÃO OS PEIXINHOS, QUE JUNTOS AOS SAPOS, FAZEM ASSIM... 
 

 
 
...PERTO DA PONTE ESTÁ TROVEJANDO... 

 
 
 
 
 
 
 
 

...FECHA A JANELINHA QUE JÁ VAI CHOVER. 
 

 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 7 
 

AULAS DE 181 a 185 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



AULA 181 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 181 

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 “J” – 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 J. Apresente uma cartela similar à da figura ao lado. 
Dê exemplos de palavras que comecem com a letra J (janela, jacaré, jogo, jumento etc.). Enfatize 
o som da letra J nas palavras. Peça que digam palavras que comecem com a letra “J”. Para 
deixar a explicação da letra J mais lúdica, mostre a música da letra J: 
https://www.youtube.com/watch?v=mu0J_3tLegc.  
Letra J 
Letra J 
Cadê você? 
Aqui está você 
J de judô 
J de jardim 
Muito bem! 
Parabéns! 
 
A seguir converse com as crianças sobre as palavras que aparecem no vídeo, peça para que 
uma de cada vez fale a letra “J”. É importante que todas as crianças exercitem o som para 
perceberem-no. Proponha que investiguem objetos que estejam na sala e que comecem com 
a letra J. 
 
Depois, entregue cartelas dos sons das letras de outros grupos silábicos para formarem, junto 
com você, as palavras trabalhadas. 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 J. Trabalhe esses sons no meio de palavras, ex: TIJOLO, CORUJA etc. 
Volte a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas. JU – DÔ – duas palmas; JAR 
– DIM – duas palmas e assim por diante.  
 
2º Momento: 
Após exploração da letra J, entregue a Folha 62 do caderno do aluno e peça que circulem as figuras que tenham 
JA, JE, JI, JO ou JU.  
 

FOLHA 62 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “J” 

 
CIRCULE AS FIGURAS QUE TENHAM JA, JE, JI, JO ou JU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

JACARÉ JANELA CAVALO JIBOIA 

CORUJA TIJOLO GALINHA GATO 

 

V  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mu0J_3tLegc


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
A GALINHA DOS OVOS DE OURO – FOLHA 63 DO CADERNO DO ALUNO 

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

 

Professor, nessa sequência didática, você poderá dar ênfase sobre VALORES como o perigo da ganância 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a história “Galinha dos ovos de ouro”, escrito por Ruth Rocha. 
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.  

Disponível em:https://www.historiaparadormir.com.br/a-galinha-dos-ovos-de-ouro/ 

ERA UMA VEZ UM CASAL SEM FILHOS QUE VIVIA NUMA PEQUENA CIDADE DO INTERIOR. ELES ERAM 

CONHECIDOS POR SEREM MUITO AVARENTOS E NUNCA ESTAREM SATISFEITOS COM NADA. SE ESTAVA 

SOL, QUEIXAVAM-SE DO CALOR; SE ESTAVA FRIO E CHUVA QUEIXAVAM-SE DE VIVER NUM SÍTIO ONDE 

NEM SEQUER PODIAM SAIR DE CASA… 

PARA ALÉM DO MAIS, ERAM CAPAZES DE TUDO POR UMA MOEDA DE OURO! 

UM DIA, UM DUENDE BRINCALHÃO QUE POR ALI PASSAVA OUVIU O QUE SE 

COMENTAVA NA CIDADE SOBRE ESSE CASAL, E DECIDIU PROVAR SE ERA VERDADE 

TUDO AQUILO QUE SE DIZIA SOBRE ELES. 

NUMA TARDE EM QUE O MARIDO VINHA DA FLORESTA CARREGADO COM LENHA, O 

DUENDE APARECEU-LHE DE DENTRO DO TRONCO DE UMA ÁRVORE E DISSE-LHE: 

“OLÁ BOM HOMEM! SENTES-TE BEM? PARECES CANSADO E TRISTE… SERÁ QUE 

ESTÁS COM FOME OU DOENTE? 

O HOMEM, UM POUCO ASSUSTADO COM A PRESENÇA DO DUENDE, RESPONDEU: 

“NÃO… NÃO ESTOU DOENTE NEM CANSADO, E TAMBÉM NÃO TENHO FOME… NADA DE 

MAL SE PASSA COMIGO. SÓ ESTOU TRISTE PORQUE EU E A MINHA MULHER SOMOS 

POBRES E NÃO CONSEGUIMOS TER MUITAS COISAS BOAS COMO GOSTARÍAMOS DE TER… 

ENTÃO O DUENDE RESPONDEU:  

“SE NÃO TENS FOME NEM FRIO NEM ESTÁS DOENTE, ENTÃO ALEGRA-TE PORQUE NÃO ÉS POBRE!”. 

MAS O HOMEM INSISTIU: “SOU SIM. UM HOMEM QUE NÃO TEM OURO É POBRE!”. 

 
 
2º. Momento: 
Após a leitura, disponibilize a folha 63 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.historiaparadormir.com.br/a-galinha-dos-ovos-de-ouro/


FOLHA 63 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM / DIALOGANDO COM O TEXTO 
GALINHA DOS OVOS DE OURO 

AGORA, REPRESENTE SUAS IDEIAS PARA RESPONDER ÀS PERGUNTAS QUE SEGUEM. 
 
 
O QUE O MARIDO CARREGAVA QUANDO  
ENCONTROU O DUENDE?                                                      O HOMEM DIZIA QUE ERA POBRE POR QUÊ? 
 
 
 
 
                             LENHA                                                                                 NÃO TINHA OURO 

 
 
 
 
 
 
 

DESENHE O DUENDE? 
 
 
 
 
                                                                                   DESENHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 182 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 182 

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 

 
 

  



ROTINA  
DE QUEM É A SOMBRA? – FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Separe com antecedência imagens de objetos e/ou animais com sua sombra. 
Na roda de conversa comente que você vai apresentar uma imagem e eles vão encontrar a sombra daquela imagem. 
Faça algumas demonstrações com as imagens que você selecionou. Lembre-se que deve ser figuras simples. 
Nessa atividade a observação e concentração são importantes. Incentive-os a prestar atenção nos detalhes. 
Faça algumas rodadas. 
 
2º. Momento: 
Depois de algumas rodadas, entregue a Folha 64 do caderno do aluno e peça que descubra as sombras dos 
animais. 
 

FOLHA 64 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DE QUEM É A SOMBRA? 

 
LIGUE CADA ANIMAL À SUA SOMBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
  



 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
A GALINHA DOS OVOS DE OURO – FOLHA 65 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, 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?  
E então inicie a segunda parte do texto fazendo pausas e questionamentos durante a leitura, assim todos terão a 
oportunidade de interpretar o texto de forma oral.  
 
O DUENDE RIU E RESPONDEU: “OLHA QUE ESTÁS ENGANADO. EU SE QUISER POSSO TER TODO O OURO 

DO MUNDO, POIS COMO SOU DUENDE SEI ONDE SE ESCONDEM TODOS OS TESOUROS. MAS A MIM O 

QUE ME FAZ FALTA É A LUZ DO DIA, TER O QUE COMER E UMA CASA 

QUENTINHA ONDE POSSA DORMIR DESCANSADO. ALÉM DISSO PRECISO DE 

TER SAÚDE E SER FORTE PARA PODER CAMINHAR E APRECIAR TUDO O QUE 

ME RODEIA. E COMO TENHO TUDO ISSO SOU MUITO RICO E FELIZ! 

“DISPARATE!” DISSE O HOMEM, E INSISTIU “SER POBRE QUER DIZER QUE NÃO 

SE TEM OURO. E COMO EU NÃO TENHO OURO NÃO POSSO SER FELIZ”. 

“TENHO MUITA PENA DE TI HOMEM” DISSE-LHE O DUENDE “E PARA QUE SEJAS 

FELIZ COMO ACHAS QUE DEVES SER, VOU DAR-TE UMA GALINHA QUE TODOS 

OS DIAS PORÁ UM OVO DE OURO. SÓ TERÁS DE ESPERAR E RECOLHER TODOS 

OS DIAS UM OVO. NÃO TARDA NADA, TERÁS TODO O OURO QUE SEMPRE 

DESEJASTE TER E TU E A TUA MULHER SERÃO FELIZES PARA SEMPRE”. 

DO TRONCO ONDE ESTAVA O DUENDE SAIU UMA GALINHA QUE CACAREJAVA 

ALEGREMENTE. O HOMEM, ESPANTADO, COLOCOU-A RAPIDAMENTE DEBAIXO 

DO BRAÇO E DESATOU A CORRER LADEIRA ABAIXO DIREITINHO A CASA, ENQUANTO O DUENDE RIA ÀS 

GARGALHADAS.  

 
2º. Momento:  
Após a leitura da segunda parte da história “Galinha dos ovos de ouro”, disponibilize a Folha 65 do caderno do 
aluno e peça que desenhem o que o duende deu ao homem e para onde ele a levou correndo. 
 
 

FOLHA 65 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
GALINHA DOS OVOS DE OURO 

 
 DESENHE O QUE O DUENDE DEU AO HOMEM E PRA ONDE ELE A LEVOU CORRENDO? 

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

 
  



AULA 183 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 183 

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 – Desenho coletivo 

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  
LIGUE OS PONTOS – FOLHA 66 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 que vão desenhar a Galinha dos ovos de ouro e o Ovo de ouro. 
Primeiramente eles vão ligar os pontos e depois irão decorar seu desenho. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 66 do caderno do aluno e peça que liguem os pontos e depois decorem seu desenho. 
Disponibilize materiais diversos (glitter, pintura a dedo, pinceis, tintas etc). 
 
 

FOLHA 66 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
LIGUE OS PONTOS 

 
 LIGUE OS PONTOS SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA, CUBRA O OVO E DEPOIS DECORE SEU 
DESENHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 13. 

14. 

15. 

16. 

17. 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
DESENHO COLETIVO  

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Com antecedência separe os materiais para as crianças utilizarem nesta atividade. Sugestão: cola colorida, cola 
comum, glitter, milho, grão de feijão, macarrão, arroz, bolinha de papel crepom, círculos de papelão ou cartolina, 
recortes de revistas, folhas secas (podem pegar folhas que caíram das árvores da área externa da escolha). 
Prenda uma folha de papel pardo em cada mesa e faça desenhos similares aos da figura ao lado. 
 
Na roda de conversa comente que eles farão um desenho coletivo (por mesa). Deverão cobrir as linhas com os 
materiais que você disponibilizará. Podem criar à vontade. 
 
É importante que utilize diversos materiais com a possibilidade de trabalharem texturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AULA 184 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 184 

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 dos sons 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 67 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 68 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  
BINGO DOS SONS  

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Com antecedência prepare as cartelas para o Bingo, conforme figura ao lado, e as 
cartelas separadas que serão sorteadas. 
Na roda de conversa explique como será a atividade: cada criança receberá uma cartela 
(você também pode fazer parte da atividade e receber uma cartela). 
As cartelas com os sons deverão estar dentro de um saco e cada criança pegará uma 
cartela. Ao pegar a cartela e fala em voz alta o som. As crianças olharão em sua cartela 
se tem o som sorteado. Quem tiver o som sorteado deverá falar em voz alta palavras que contém o som. Sua ajuda 
será fundamental. Dê dicas. Incentive-os a falarem o máximo de palavras possíveis. 
 
 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
GALINHA / OVOS – FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
Para essa aula é interessante separar alguns ovos e no momento oportuno pedir para que alguém responsável 
cozinhe os ovos deixe-os esfriando e ofereça um a cada criança. Verifique com os pais/ ou responsáveis pelas 
crianças, se elas têm alguma alergia a ovos. Caso alguma criança tenha alergia não faça a parte prática do segundo 
momento.  
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, indague as crianças se já viram uma galinha? Como seu corpo é coberto? Por pelos ou 
penas? Ela tem bico? Como nascem os filhotes? Depois apresente o vídeo: A galinha choca de Mary França e 
Eliardo França, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S3qYhSEdQtU 
 
A galinha choca 
A GALINHA PEDIU AOS VIZINHOS PARA VIGIAREM O SEU NINHO. 
PEDIU À PATA QUE MORAVA DE UM LADO. 
PEDIU AO JABUTI, QUE MORAVA DO OUTRO LADO. 
PEDIU À POMBA QUE MORAVA EM CIMA. 
PEDIU AO COELHO QUE MORAVA EMBAIXO. 
E LÁ SE FOI A GALINHA CATAR MINHOCAS PARA O JANTAR. 
A GALINHA VOLTOU E CONTOU OS OVOS. CONTOU UMA, DUAS, TRÊS VEZES E FICOU 
FURIOSA. ELA GRITAVA: 
 - O QUE ACONTECEU? AQUI TEM UM OVO QUE NÃO É MEU. 
MAS NINGUÉM VIU. 
A POMBA, EM CIMA, COCHILAVA. 
A PATA, DE UM LADO, SE DISTRAIA. 
O JABUTI, DE OUTRO LADO, RONCAVA. 
E O COELHO SUMIU. 
A GALINHA SENTOU NO SEU NINHO. 
- VOU CHOCAR ESTE OVO TAMBÉM. – ELA FALOU. 
MAS, SEMPRE DESCONFIADA, OLHAVA PARA CIMA E PARA BAIXO. 
OLHAVA PARA UM LADO E PARA O OUTRO. 
“QUEM SERÁ QUE BOTOU MAIS UM OVO NO MEU NINHO?”. PENSAVA A GALINHA. 
- CRAC! CRAC! CRAC! – OUVIRAM TODOS OS VIZINHOS. 
DE CADA OVO SAIU UM PINTINHO. E DAQUELE OUTRO... 
 ... SAIU UM PATINHO! 
 
Volte a falar com as crianças, então comente: Acho que sem querer um ovo de pata foi parar lá com os ovos da 
galinha. Imagine o susto da mamãe galinha ao ver o filhote de pata. Tomara que ela encontre a mamãe e devolva 
seu filhotinho. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S3qYhSEdQtU


 
2º. Momento:  
Explique para a criança que os ovos que a galinha bota, também servem de alimento e são muito nutritivos.  
Depois separe alguns ovos para cozinhar. Mostre as crianças o preparo. Lave bem os ovos, coloquem em uma 
panela e cubra com água fria, levando ao fogo para cozinhar.  
Quando estiverem cozidos, deixe-os esfriar, assim que os ovos estiverem frios, pedir para a criança descascar os 
ovos. Você pode começar descascando para mostrar como fazer, depois é a vez delas. (Reserve as cascas dos 
ovos)  
Nesse momento você pode explorar a textura do ovo, o cheiro, as cores da gema e da clara...e depois é só saborear. 
Essa atividade além de incentivar a criança a comer, desenvolve a percepção tátil, o olfato, o paladar, estimula o 
movimento de pinça e a autonomia. 
 
3º Momento:  
Disponibilize a Folha 67 do caderno do aluno peça para que com as cascas dos ovos decorem o desenho. Além 
das cascas, disponibilize materiais diversos para pintura e colagem. 
 
 

FOLHA 67 

ATIVIDADE 1 - NATUREZA E CULTURA 
GALINHA / OVOS 

 
UTILIZE AS CASCAS DOS OVOS PARA DECORAR O DESENHO 
 
 
 

                                               
Espera-se que as crianças decorem o desenho utilizando as cascas dos ovos. 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE 3 – ARTE  
SUA ARTE – FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência separe imagens de vários tipos de arte (pintura a óleo, aquarela, escultura, arte abstrata, arte em 
grafite etc.). Além disso, recorte vinte e quatro triângulos coloridos para cada criança colar na moldura do desenho 
que irão fazer. Pode-se optar por desenhar os triângulos e as crianças é que vão recortar e colar. 
 
Na roda de conversa comente que existem vários tipos de artes. Mostre imagens e vá comentando sobre cada uma, 
conversando com as crianças e incentivando-as a observarem as características de cada expressão artística, cores, 
texturas etc. 
Se puder, leve para a sala de aula algumas esculturas, deixe-os tocar e comentar sobre elas. 
Explore bem esse momento. 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 68 do caderno do aluno junto com os triângulos (recortados ou desenhados para que recortem). 
Disponibilize, também, diversos materiais (cola colorida, glitter, areia, macarrão, raspas de lápis, pintura a dedo etc.). 
Comente que agora eles são os artistas e podem criar à vontade. Depois de finalizada a pintura, deverão decorar a 
moldura, colando os triângulos nos locais indicados.  
 

FOLHA 68 

ATIVIDADE 1 - ARTE 
SUA ARTE 

 
COLE OS RETÂNGULOS E FAÇA SUA ARTE DENTRO DO QUADRO. 
 
 

 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 185 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 85 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 69 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 70 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  
ONDE ESTÁ O OVO? – FOLHA 69 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: A Galinha perdeu seu ovo e está muito triste, pois não 
consegue achá-lo. 
A tarefa de cada um é ajudar a galinha a encontrar o ovo. 
Enquanto procura, a galinha gulosa vai comendo milho. Quantos milhos ela comeu? 
 
2º Momento: 
Entregue a Folha 69 do caderno do aluno e peça que ajudem a galinha a encontrar o ovo. Além disso, devem 
contar quantos milhos a galinha comeu.  
 
 
 

FOLHA 69 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ONDE ESTÁ O OVO? 

 
AJUDE A GALINHA A ENCONTRAR O OVO, FAZENDO O CAMINHO COM CANETA COLORIDA. 
ENQUANTO PROCURA, A GALINHA GULOSA VAI COMENDO MILHO. QUANTOS MILHOS ELA COMEU? 
 

 
 

QUANTOS MILHOS ELA COMEU?  
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
GALINHAZINHA PASSEIA – FOLHA 70 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa apresente a música: A galinhazinha passeia, então peça para que as crianças reparem 
que conforme a indicação do número de quantidade de pintinhos que nascem, todos irão dizer piu (1 pintinho piu, 
dois pintinhos piu, piu e assim por diante) 
Se preferir apresente a música com o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VVDhxLG5RoU 
 
 
 

 
A GALINHAZINHA PASSEIA 
E BOTA UM OVO CACAREJANDO 
LÁ NASCE UM PINTINHO 
E ESSE PINTINHO FAZ: PIU 
 
A GALINHAZINHA PASSEIA 
E BOTA OVOS CACAREJANDO 
LÁ NASCEM DOIS PINTINHOS 
E OS PINTINHOS FAZEM: PIU, PIU 
 
A GALINHAZINHA PASSEIA 
E BOTA OVOS CACAREJANDO 
LÁ NASCE TRÊS PINTINHOS 
E OS PINTINHOS FAZEM...PIU, PIU, PIU 
 

 
A GALINHAZINHA PASSEIA 
E BOTA OVOS CACAREJANDO 
LÁ NASCEM QUATRO PINTINHOS 
E OS PINTINHOS FAZEM... PIU, PIU, PIU, PIU 
 
A GALINHAZINHA PASSEIA 
E BOTA OVOS CACAREJANDO 
LÁ NASCEM CINCO PINTINHOS 
E OS PINTINHOS FAZEM...PIU, PIU, PIU, PIU, PIU 
 
 

 
2º. Momento:   
Disponibilize a Folha 70 do caderno do aluno e os pintinhos já recortados, convide-os a colar os pintinhos nos 
espaços selecionados e escrever um (piu) para cada pintinho. Deixe um modelo pronto no quadro para que todos 
possam observar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VVDhxLG5RoU


FOLHA 70 

ATIVIDADE 1 - MÚSICA 
A GALINHAZINHA PASSEIA 

 
VAMOS ILUSTRAR A MÚSICA: A GALINHAZINHA PASSEIA, COLE UM PINTINHO EM CADA ESPAÇO E 
ESCREVA UM (PIU) PARA CADA PINTINHO. SIGA O EXEMPLO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A criança deverá colar 1 pintinho em cada local marcado e escrever a quantidade de (piu) de cada pintinho. 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

PIU 

  

   

    

     



 
 

 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 8 
 

AULAS DE 186 a 190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



AULA 186 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 186 

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 Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 72 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 DA LETRA “X” – FOLHA 71 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 X. Apresente uma cartela similar à da figura ao 
lado. Dê exemplos de palavras que comecem com a letra X (xícara, xarope, xerife, xale etc.) e 
enfatize o som nas palavras que estão sendo trabalhadas.  
Escreva no quadro a letra X no formato de bastão para que as crianças visualizem. Pronuncie 
a letra “X” em voz alta e peça para que as crianças repitam. 
 
2º Momento: 
Após exploração da letra X de forma oral, entregue massinhas de modelar e peça que as 
crianças façam um “X” com a massinha e passem os dedinhos por cima para sentirem, mostre 
as imagens das palavras comentadas no primeiro momento, entregue a Folha 71 do caderno 
do aluno e peça que desenhem objetos que comecem com a letra X, e que utilize o “X” que 
fizeram na massinha para contornar na folha.  
 
 

FOLHA 71 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
SONS DA LETRA “X” 

 
COM O “X” FEITO DE MASSINHA, CONTORNE SEU FORMATO NA FOLHA, APÓS DESENHE OBJETOS QUE 
VOCÊ LEMBRA QUE COMEÇA COM A LETRA “X”. 
 

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

 
 
  



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
A GALINHA DOS OVOS DE OURO – FOLHA 72 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome a história “A galinha dos ovos de ouro” e certifique-se que 
todos entenderam a até então a história pedindo aos alunos que a recontem coletivamente.  
 

ASSIM QUE ENTROU EM CASA MOSTROU À SUA ESPOSA A GALINHA E CONTOU-

LHE TUDO O QUE TINHA ACONTECIDO. MARIDO E MULHER FICARAM TODA A NOITE 

À ESPERA QUE A GALINHA PUSESSE O TÃO DESEJADO OVO DE OURO. DE MANHÃ 

CEDO, A GALINHA COMEÇOU A CACAREJAR E, POUCO DEPOIS, SURGIU DEBAIXO 

DELA UM ENORME E BRILHANTE OVO DE OURO! 

AO VEREM O OVO, O CASAL FICOU RADIANTE, MAS, MINUTOS DEPOIS, A MULHER COMENTOU: “QUE 

CHATICE… TEREMOS DE ESPERAR ATÉ AMANHÃ PARA TERMOS OUTRO OVO DE OURO!”. AO QUE O 

MARIDO RESPONDEU: “POIS É… QUE AZAR. TERÃO DE PASSAR MUITAS SEMANAS ATÉ TERMOS OVOS 

SUFICIENTES PARA SERMOS OS MAIS RICOS DA CIDADE. DEVIA SER POR ISSO QUE O DUENDE SE RIA ÀS 

GARGALHADAS QUANDO ME DEU A GALINHA”. 

ENTÃO A MULHER LEMBROU-SE: “SEMPRE OUVI DIZER QUE AS GALINHAS JÁ TÊM DENTRO DELAS TODOS 

OS OVOS QUE VÃO PÔR… SE ISSO É VERDADE, POR QUE É QUE NÃO MATAMOS AGORA A GALINHA E 

TIRAMOS TODOS OS OVOS DE OURO DE UMA VEZ? SEREMOS BEM MAIS ESPERTOS DO QUE O DUENDE 

PENSA!”. 

 

2º Momento: 
Questione-as sobre o comportamento da esposa e sua pressa em ter vários ovos de ouro. Vocês acham que essa 
atitude foi correta? 
Após a exploração do texto, disponibilize a Folha 72 do caderno do aluno e faça a proposta da atividade, circule 
entre as crianças e faça a mediação quando necessário.  
 

 
FOLHA 72 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A GALINHA DOS OVOS DE OURO 

 
AGORA É COM VOCÊ! IMAGINE QUE A ESPOSA NÃO TIVESSE TANTA PRESSA EM TER OS OVOS DE OURO, 
E CONTINUOU A SUA ESPERA EM ENRIQUECER, ENCONTRANDO UMA OUTRA SAÍDA. CRIE UM NOVO 
FINAL PARA A HISTÓRIA. 
Reposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

  



AULA 187 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 187 

1ª 7h30 8h20 Em Sala/Rotina: 
Acolhimento 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás  
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior 
- Chamada com as fichas e Contagem das crianças da turma 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Escolha dos ajudantes 
- Que dia é hoje? Fazer atividade Calendário 
- Atividade Como está o tempo? 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Leitura do alfabeto e dos números até 20 
- 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 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 DA LETRA “Z” – FOLHA 73 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 Z. Apresente uma cartela similar à da figura ao lado. 
Dê exemplos de palavras que comecem com a letra Z (zíper, zero, zebra, zoológico, zumbi, zangão 
etc.) e enfatize o som nas palavras que estão sendo trabalhadas.  
 
2º Momento: 
Após exploração da letra Z, entregue a Folha 73 do caderno do aluno e algumas revistas, peça 
que a criança encontre as letras das palavras abaixo, cole-as na ordem e após desenhe a figura 
das palavras.  
 
 
 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SONS DA LETRA “Z” 

 
ENCONTRE AS LETRAS DAS PALAVRAS ABAIXO, COLE-AS NA ORDEM E APÓS DESENHE A FIGURA DAS 
PALAVRAS. 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
 
  

ZEBRA 

ZÍPER 

ZERO 

 

 

 



ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO  
A GALINHA DOS OVOS DE OURO – FOLHA 74 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 estamos encerrando a sequência da história da “Galinha dos ovos de ouro”, 
leia de forma corrida o fim da história, dando um ar de mistério onde achar pertinente. 
 
O HOMEM CONCORDOU, E SEM HESITAR, PEGARAM NA POBRE GALINHA E ABRIRAM-NA PARA ASSIM 

PODEREM TIRAR TODOS OS OVOS. 

MAS QUAL NÃO FOI O ESPANTO DO CASAL AO VER QUE DENTRO DA GALINHA NÃO HAVIA NENHUM OVO 

DE OURO… 

MARIDO E MULHER COMEÇARAM A PRAGUEJAR E A CHORAR, LAMENTANDO-SE DA SUA SORTE, POIS 

POR GANÂNCIA TINHAM PERDIDO PARA SEMPRE A GALINHA DOS OVOS DE OURO. 

ESPREITANDO PELA JANELA, O DUENDE RIA-SE E ABANAVA A CABEÇA, PENSANDO QUE A VERDADEIRA 

FELICIDADE NÃO ESTÁ EM TER OU NÃO OURO, MAS ESTÁ SIM NO CORAÇÃO DE CADA UM. 

 
2º. Momento:  
Na Folha  do caderno 74 do aluno peça que desenhem o que você colocaria dentro do coração que considera 
importante. 
Disponibilize os materiais necessários para pintura e colagem. 
 

FOLHA 74 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
A GALINHA DOS OVOS DE OURO 

 
 DESENHE O QUE VOCÊ COLOCARIA DENTRO DO CORAÇÃO QUE CONSIDERA IMPORTANTE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



AULA 188 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 188 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 75 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Percurso colorido  

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  
VAMOS CONTAR OS ANIMAIS? – FOLHA 75 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência selecione imagens (mostrar imagens dos personagens e dos animais que serão comentados no 
texto). 
Na roda de conversa explique que João e Manuela foram na fazenda do seu avô. Lá eles viram muitos animais: 
vacas, patos, porcos, pássaros e muitos mais! 
Comentaram com seu avô: Nossa! Vovô, quantos animais o sr. tem! 
Seu avô propôs um desafio: que eles contassem os animais. Vamos ajudá-los? 
 
2º. Momento: 
Entregue a Folha 75 do caderno do aluno e peça que contem todos os animais que encontrarem! 
Circule pela sala para ajudá-los. Essa atividade pode ser feita de forma individual ou em grupo (por mesa). 
 

FOLHA 75 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
VAMOS CONTAR OS ANIMAIS? 

 
CONTE TODOS OS ANIMAIS QUE ENCONTRAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

13 4 7 5 7 11 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
PERCURSO COLORIDO  

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência prepare a sala ou espaço externo para que as crianças façam um percurso similar ao da figura 
abaixo (formas geométricas de cores diferentes e pares de pé que se unem por um percurso da mesma cor). Prepare 
um dado (20cm x 20cm) com as figuras geométricas. 
Na roda de conversa explique como será a atividade: cada criança lança um dado e deverá fazer o percurso da figura 
geométrica que tirou, começando pela figura dos pés. 
 
Para incrementar o desafio, a criança poderá levar um prato descartável com um balão. Ela deve equilibrar o prato 
para que o balão não caia. 
 
 
 
 
 
 
  



AULA 189 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 189 

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 Natureza e Cultura – Folha 77 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 78 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  
COMBINAÇÃO – FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
 
1º Momento: 
Com antecedência, prepare pelo menos 5 figuras com 5 cores diferentes, pode ser recortada em papel cartão, 
cartolinha, ou qualquer outro papel, desde que fique firme. 
 
Em uma roda de conversa, comente com as crianças que hoje para atividade elas terão que prestar muita atenção, 
proponha então um desafio. 
Fale que irá levantar algumas imagens, sendo uma imagem por vez e pergunte: Qual é a forma? Qual a cor?  
Levante a próxima e repita o processo pelo menos três vezes, então pergunte as crianças qual foi a primeira forma 
que levantou e qual cor ela tinha, faça isso com todas que mostrou. 
Depois repita o processo, invertendo as posições das imagens e cores. 
Parabenize todos pela participação! 
 
2º. Momento: 
Após a demonstração da atividade, disponibilize a Folha 76 do caderno do 
aluno e proponha que repitam o desafio no papel. 
Distribua as figuras já recortadas (como mostra na figura ao lado) e 
coloridas, peça que continuem a combinação de acordo com as ordens das 
cores. 
 

FOLHA 76 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
COMBINAÇÃO 

 
CONTINUE A COMBINAÇÃO DE ACORDO COM AS ORDENS DAS CORES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
TIPOS DE OVOS – FOLHA 77 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: Coloque a figura na altura das crianças para que elas possam olhar de perto 
a imagem e toda vez que tiverem curiosidade. 
Comente que embora a história contada fale da galinha e dos ovos de ouro, isso não 
poderia acontecer, os ovos geralmente são ricos, mas como alimento. 
Cada espécie de ave, bota um tipo de ovo, geralmente ele tem o tamanho compatível com 
o da ave. Os de codorna mesmo, por ela ser pequena, são pequenos, o cisne é maior, 
então seu ovo tende a ser grande. 
Separe imagens para mostrar os diferentes tipos de ovos e seus tamanhos. 
 
2º Momento: Recorte barbante em 4 cores diferentes e entregue um para cada criança, em seguida entregue a 
Folha 77 do caderno do aluno peça que as crianças observem as mamães e seus ovinhos para que possa colar o 
barbante ligando cada espécie a seus ovos. Comente novamente que cada tipo de ave tem um tipo diferente de 
ovo, com tamanhos diferentes. 
Ao finalizar incentive-os a dizer se sabiam dessas diferenças. 
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 1 - NATUREZA E CULTURA 
TIPOS DE OVOS 

 
OBSERVE COM ATENÇÃO AS DIFERENTES AVES E SEUS OVOS, EM SEGUIDA COLE UM BARBANTE DE 
CADA COR LIGUE CADA ESPÉCIE A SEUS OVOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 



ATIVIDADE 3 – ARTE / MAÇÃ 
ROMERO BRITO – FOLHA 78 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, mostre algumas obras de Romero Britto, relembre 
brevemente a vida do artista. 
Romero Britto nasceu no Recife, Pernambuco, em 6 de outubro de 1963, aos 8 anos 
de idade começou a mostrar interesse e talento pelas artes. Com muita imaginação 
e criatividade, pintava em sucatas, papelão e jornal. 
 
 
2º. Momento: 
Questione com as crianças o que elas veem na imagem, quais as cores que foram 
utilizadas. Destaque a maçã, suas cores e formas, após entregue a  Folha 78 do 
caderno do aluno peça que com criatividade pintem a maçã utilizando cores e 
traços. 
 

FOLHA 78 

ATIVIDADE 1 - ARTE 
MAÇÃ / ROMERO BRITTO 

 
COM CRIATIVIDADE PINTEM A MAÇÃ UTILIZANDO CORES E TRAÇOS. 
 
 

 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  



AULA 190 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 190 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 80 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  
 CUBRA OS PONTOS – FOLHA 79 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, questione sobre a história “A galinha dos ovos de ouro”, quem se lembra, quem foi falar 
com o homem? Que tipo de ovo a galinha botou? Deixe que contem o que lembrarem. 
 
2º Momento: 
Após a exploração do tema, entregue a Folha 79 do caderno do aluno e giz de cera colorido, peça que levem o 
duende até o homem, e a galinha até o ovo, cobrindo os pontilhados com giz de cera. 
 
 

FOLHA 79 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CUBRA OS PONTOS 

 
COM GIZ DE CERA, LEVE O DUENDE ATÉ O LENHADOR E A GALINHA ATÉ O OVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
“Galinha Choca” – FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, comente com as crianças que farão uma brincadeira que se chama “Galinha Choca” 
então explique a brincadeira. Em uma roda, todos sentados e de olhos fechados. Uma criança será sorteada e ficará 
de fora com um apito. Para haver concentração e escuta, a turma, sentada, cobre os olhos com as mãos e canta bem 
suave a quadrinha:  
Galinha choca  
Chocou um ovo  
Saiu minhoca  
Da perna torta 
Enquanto isso, aquele que está de fora passa por trás de cada aluno e sopra o apito perto do ouvido dos colegas. 
Quando ele tocar o som agudo (som forte) por trás de alguém, essa pessoa deve se levantar e correr atrás dele. Se a 
pessoa o alcançar antes de ele se sentar no lugar vago, o perseguidor ficará de fora para soprar o apito na próxima 
rodada. 
 
2º. Momento:   
Repita a brincadeira até que todos participem e toquem o apito. 
Após entregue a Folha 80 do caderno do aluno peça que ilustre a quadrinha.  
 

FOLHA 80 

ATIVIDADE 1 – MÚSICA  
GALINHA CHOCA 

 
ILUSTRE A QUADRINHA 
 
 
GALINHA CHOCA  
CHOCOU UM OVO  
SAIU MINHOCA  
DA PERNA TORTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  



 
 
 

 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 9 
 

AULAS DE 191 a 195 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

AULA 191 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 191 

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 81 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 82 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 “H” – FOLHA 81 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 H. Apresente uma cartela similar à da figura ao lado. 
No quadro, exemplifique que a letra H pode ser escrita de várias formas (letra bastão e letra 
cursiva). Demonstre. A seguir, dê exemplos de palavras que comecem com a letra H 
(hamburguer, helicóptero, hipopótamo, homem etc.), Mostre as cartelas dos sons desse grupo 
silábico ( HA, HE, HI, HO, HU).  
É muito importante mostrar que a combinação do H + as vogais, o som que é produzido é 
somente da vogal, ou seja, que o “H” não tem som. Para deixar a explicação da letra H mais 
lúdica, mostre a música da letra H: https://www.youtube.com/watch?v=CU3UxFAReTA.  
Queridas crianças, vocês já conhecem a letra H 
H de hamburguer 
H de hotel 
H de história 
H de hora 
H de hospital 
H de homem 
H de hipopótamo 
H de harpa 
 
A seguir, apresente outras palavras e enfatize que o som que é ouvido é o da vogal, ressaltando mais uma vez que o 
som do H não aparece. 
Volte a trabalhar as mesmas palavras, informando que, a cada som, vão bater palmas: HOS – PI – TAL – três 
palmas; HO – MEM – duas palmas e assim por diante. 
 
2º Momento: 
Após exploração da letra H, entregue a Folha 81 do caderno do aluno e peça que cubram a letra H, conforme 
indicado na atividade. 
 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “H” 

CUBRA OS SONS QUE ESTÃO PONTILHADOS E, JUNTO COM A PROFESSORA, FALE EM VOZ ALTA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         HÉLICE                              HIPOPÓTAMO                    HAMBURGUER                   HOMEM 

         hélice              hipopótamo        hamburguer             homem 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=CU3UxFAReTA


ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
A LENDA DO PINHEIRO – FOLHA 82 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 
1º Momento: Para esta aula, separe alguns acessórios natalinos para mostrar às crianças. Caso não possua, mostre 
algumas imagens 
Em uma roda de conversa, mostre as imagens e faça as seguintes perguntas, como por exemplo: (gorro do papai 
Noel) qual é o nome desse objeto? Quais cores vocês conseguem identificar nessa imagem? (trenó e as renas) Qual 
é o nome desses animais? 
Qual é a cor deles? O que há em suas cabeças? Qual é o nome do objeto que eles estão puxando? Quais são as 
cores presentes nessa imagem? 
Faça indagações de acordo com as imagens que você selecionou. 
 
2º Momento: 
Após a explanação sobre o Natal, conte a Lenda do pinheiro. 
Abaixo tem um modelo dessa lenda, disponível em: https://www.jessicaiancoski.com/post/a-lenda-do-pinheirinho-de-
natal-conto-natalino 
 
Há muito e muito tempo, quando Jesus ainda era um 
bebê e descansava, junto ao presépio havia três 
árvores: uma oliveira, uma tamareira e um pinheiro. 
A Oliveira foi a primeira a ver o menino e sentindo-se 
muito animada quis oferecer-lhe um presente. Então 
falou: 
- Eu como a Oliveira que sou, como uma das 
principais representantes da família das oleáceas, 
importante desde os tempos da Grécia Antiga, por ser 
o símbolo da paz e da purificação, dou a essa criança 
as minhas azeitonas, para que cresça e carregue 
consigo o poder da pureza.  
Depois foi a Tamareira que era uma árvore sagrada e 
mágica desde os tempos do Antigo Egito.  
E a Tamareira, ao ver o menino, também concluiu que 
deveria presenteá-lo. Então disse: 
- Eu como a Tamareira que sou, uma palmeira alta e 
forte, antiga representante da eternidade e agora 
símbolo da fertilidade e da vitória, presentei- a essa 
criança especial com as minhas doces tâmaras para 
que ele cresça e se lembre sempre que é um ser 

vitorioso e capaz de realizar a maior das coisas, com a 
sua grandiosidade.  
Por fim, chegou a vez do Pinheiro, que estava um 
pouco desanimado, embora fosse a árvore símbolo da 
força e da longevidade, ele não sabia muito bem o que 
poderia dar de presente à Jesus, ao contrário das 
outras árvores, ele não tinha o que oferecer. 
Foi quando as estrelas, notando o que estava 
acontecendo, resolveram descer do céu e pousar nos 
galhos do pinheiro, deixando-o todo iluminado e cheio 
de boas vibrações. 
Então o Pinheiro, agora, sentindo-se confiante e feliz, 
falou: 
- E eu como o Pinheiro que sou, árvore símbolo da 
força e da longevidade, dou-me à Jesus para que, em 
todos os anos, possamos comemorar juntos sempre 
mais um aniversário, deste que devido a sua pureza, 
grandiosidade e sua força, simbolizará o amor pela 
humanidade, pelo tempo que ela durar.  
E foi assim que o Pinheiro se tornou a árvore mais 
importante do Natal, data em que se comemora o 
aniversário de Jesus.  

3º. Momento:  
Disponibilize a Folha 82 do caderno do aluno e materiais para pintura como tinta de pintura a dedo, giz de cera, 
entre outro, convide-os a cobrir os pontilhados e pintem as representações das árvores citadas no texto.  
  

https://www.jessicaiancoski.com/post/a-lenda-do-pinheirinho-de-natal-conto-natalino
https://www.jessicaiancoski.com/post/a-lenda-do-pinheirinho-de-natal-conto-natalino


 
FOLHA 82 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A LENDA DO PINHEIRO 

 
 
CUBRA OS PONTILHADOS COM OS NOMES DAS ÁRVORES CITADAS NO TEXTO E PINTE -AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

OLIVEIRA TAMAREIRA PINHEIRO 



 

AULA 192 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 192 

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 – É número ou som ? 

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 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  
É NÚMERO OU SOM?  

 
 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Com antecedência prepare fichas com alguns sons e alguns números. 
Coloque dentro de um saco bem bonito e enfeitado.  
Na roda de conversa, explique como será a atividade. Cada criança irá 
pegar uma ficha do saco. Primeiramente, todos deverão falar em voz alta 
o número ou som e, depois, terão que adivinhar se é um número ou um 
som. 
Então, a cartela deverá ser presa no quadro na respectiva coluna. Veja 
exemplo ao lado. 
O saco passa para outra criança que também pega uma nova cartela. 
Trabalhe com os números 11 a 20 e alguns abaixo de 10. Quantos aos sons, procure diversificar os grupos silábicos. 
O desafio pode ser incrementado solicitando que digam uma palavra que tenha aquele som. 
 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
AMOR AO PRÓXIMO – FOLHA 83 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, retome o tema do Natal.  
Agora que já conhecem algumas imagens que representa o Natal e já conhece a lenda do Pinheiro, comente que 
hoje vamos aprender mais um pouco sobre o Natal. 
Comente com as crianças que no Natal reforçamos o amor ao próximo. Pergunte as crianças, vocês sabem como 
conseguimos demonstrar nosso amor pelo próximo? 
Depois que todos se manifestarem, diga que é tratando-o bem, elogiando-o, dando carinho e sorrindo, com a boca, 
com os olhos e com o coração. 
Pergunte: Vocês sabem como sorrimos pelo coração? Deixe que comentem. Após ouvir as respostas comente que é 
quando ficamos realmente felizes com a vitória dos nossos colegas, quando vemos que ele se saiu bem em alguma 
brincadeira, quando o ajudamos em qualquer momento. 
Saliente que o Natal celebra justamente isso: o amor ao próximo, que não deve ser praticado somente no dia do 
Natal, mas em todos os dias do ano. 
 
2º Momento: 
Apresente o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s 
 
A NOITE DE NATAL                                                                                      Texto autoral criado por: Ismael Chedid 
 
A muitos e muitos anos atrás, surgiu no céu uma estrela diferente, ela era mais brilhante que todas as outras, 
brilhava dourada e chamava atenção das pessoas que olhavam pro céu. 
Chamaram ela de estrela guia, pois ela brilhava forte naquele céu negro e estrelado e guiava os viajantes durante 
suas longas viagens pelo deserto. 
Três grandes sábios que viviam em lugares bem distantes e tinham poderes mágicos, logo perceberam que o 
surgimento daquela estrela era um sinal sagrado, e decidiram seguir o caminho que a estrela indicava. 
Eles se chamavam Belchior que vinha da Europa, Gaspar vinha da Ásia e Baltazar da África e durante muitas noites 
viajaram pelo deserto tranquilo, guiados apenas pela luz daquela estrela guia. 
Depois de muitos dias de viagem, numa noite sem luar, chegaram no local onde a estrela iluminava um velho galpão 
que servia de abrigo para os animais. 
Ao entrarem no galpão, viram um menino recém-nascido, com poucos dias de vida e a estrela guia lançava sua luz 
sobre este menino tão simpático, que parecia cativar a todos ao seu redor... 
Os três sábios, logo reconheceram que aquele menino era especial, pois até mesmo os animais que ali viviam, 
pareciam ficar tranquilos e amorosos só por estarem próximos do menino. 
Então os sábios ofereceram 3 presentes ao menino, que entregaram a sua mãe e seu pai, eram presentes sagrados, 

https://escolaeducacao.com.br/coracao-para-colorir/
https://www.youtube.com/watch?v=RamRRSkzP9s


que simbolizavam a dádiva do nascimento. 
O menino sorriu ao receber os presentes e seus pais ficaram admirados ao ver o que os sábios haviam trazido de 
presente para seu filho. 
Deram ao menino uma pedra de ouro que simbolizava a chegada de um novo rei, incenso, representando a 
espiritualidade, e a mirra, como símbolo de imortalidade. 
Todos então passaram aquela noite felizes, fizeram uma ceia farta com os alimentos que os sábios haviam trazido da 
viagem, com pão de centeio, tâmaras, azeitonas, queijo de cabra e até mesmo um vinho doce. 
Foi a primeira refeição digna que aquela família fazia, desde o nascimento de seu filho, o menino que se chamava 
Jesus. 
Os animais da redondeza se aproximavam cada vez mais, até mesmo a estrela guia, parecia iluminar mais forte 
aquele lugar tão especial e sagrado, e naquela noite os símbolos do Natal surgiram pela primeira vez. 
O alimento, a luz da estrela, a noite tranquila, os presentes, os animais e o convívio em família. 
- É por isso que hoje se comemora o Natal, uma noite tão especial, que nos faz relembrar do nascimento daquele 
menino, que simboliza o surgindo da vida, o prover alimento a quem precisa e o presentar a quem amamos. 
Mas o mais importante de tudo, nos faz relembrar a importância de vivermos em paz como nossa família e nossos 
amigos. 
Então lembre de sempre que comemorar o Natal, agradecer pela vida, pelo alimento e pelas pessoas que amamos. 
É por isso que a festa de Natal é sempre tão divertida, todos cantando, dançando, convidando a vovó, a dinda e até 
os vizinhos para uma ceia farta como aquela ceia que os sábios presentearam a família de Jesus, naquela noite tão 
iluminada e especial 
- Lembre a sua família de agradecer antes da ceia de Natal, e pedir ao menino Jesus, que ilumine a todas as 
pessoas que amamos e também todas aquelas pessoas que precisam de um pouco da luz da estrela guia. 
Feliz Natal a todas as pessoas que vivem o verdadeiro espírito do Natal! 
 
3º. Momento:  
Disponibilize materiais como giz de cera, cola colorida, glitter, tinta de pintura a dedo, entre outros e Folha 83 do 
caderno do aluno, solicite que as crianças façam um desenho em que contenha ela e alguma pessoa de sua 
convivência: colegas de sala, pais, irmãos, avós ou professora, expressando seu amor e seu carinho. 
Estimule a criatividade! 
 
 

FOLHA 83 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
AMOR AO PRÓXIMO 

 
 ESCOLHA ALGUÉM DE SUA CONVIVÊNCIA E REPRESENTE SEU AMOR E CARINHO POR ELA (E). 

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

  



AULA 193 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 193 

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 Matemática  
- Atividade 2 – O que vem antes?  O que vem depois? 

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  
DESAFIO DO EQUILÍBRIO – FOLHA 84 DO CADERNO DO ALUNO 

 
 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência tenha copos descartáveis em número suficiente para a atividade. 
Na roda de conversa explique a atividade. 
As crianças deverão sentar-se em suas mesinhas e tentar equilibrar copinhos. Uma criança pega 
um copo e coloca no lugar, depois vem outra criança (da mesma mesa) e faz a mesma coisa. A 
brincadeira requer concentração e calma.  
Se a estrutura desabar, não tem problema. Esse momento deve ser de diversão! 
Para incrementar, as crianças podem decorar os copos antes da montagem! 
 
 
2º. Momento: 
Ao final tire fotos e cole na Folha 84 do caderno do aluno.  
 

FOLHA 84 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DESAFIO DO EQUILÍBRIO 

 
COLE AQUI A ESTRUTURA QUE VOCÊ MONTOU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
O QUE VEM ANTES? O QUE VEM DEPOIS? 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência prepare cartelas com números de 11 a 20 e alguns menores que 10. 
Coloque as cartelas em um saquinho. Faça a quantidade de cartelas igual ou maior à 
quantidade de alunos. 
Na roda de conversa explique como será a atividade. Cada criança tira um número do 
saquinho e você escreve esse número no quadrado do meio (ex. da figura – número 8) e 
depois você pergunta qual é o número que vem depois e o que vem antes. 
 
2º. Momento:  
Quando a criança falar o número, você deve escrevê-lo no quadro para que todas possam 
ver. Tenha a sequência numérica bem próxima à área que você está realizando a 
atividade. 
 
 
 
  



AULA 194 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 194 

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 85 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 – Árvore de Natal Coletiva 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 86 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  
DADO DIVERTIDO – FOLHA 85 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Antes de começar, deve ser confeccionado um dado e, em cada face, escreva uma ação a ser realizada pelas 
crianças. As palavras podem incluir: pular, rodar, sentar, acenar, deitar e abraçar. Deve conter a imagem de cada 
ação para facilitar o entendimento. 
Na roda de conversa comente que a atividade vai exigir atenção e movimentação. Apresente o dado aos alunos e 
fale que em cada parte dele tem uma ação para fazer. Mostre cada lado do dado e demonstre cada ação. Explique 
que cada um irá jogar o dado pelo menos 1 vez e que deve realizar a ação que o dado apresentar.  
Ao jogar o dado, fale em voz alta a ação que devem realizar: PULAR! RODAR! E assim por diante. 
A atividade pode ser acompanhada de uma música. 
 
2º Momento:  
Disponibilize figuras com as ações representadas no dado. Peça para o aluno pintar e colar na Folha 85 do caderno 
do aluno qual foi a ação que ele fez. 
 

FOLHA 85 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DADO DIVERTIDO 

 
PINTE E COLE AQUI QUAL FOI O MOVIMENTO QUE VOCÊ REPRESENTOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
ÁRVORE DE NATAL COLETIVA 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência separe os materiais que serão utilizados (canetas, pincéis, tintas, 
glitter, tesouras, cartolinas coloridas etc). Separe uma parede da sala onde a árvore 
será montada. 
 
Na roda de conversa explique o significado do Natal. Mostre imagens para tornar a 
explicação mais significativa. 
Pergunte às crianças o que mais gostam do Natal. Deixe-os falar à vontade. 
Comente que eles farão uma árvore de Natal coletiva. Oriente-os na montagem. Veja, 
ao lado, um exemplo de árvore de Natal que poderão montar. 
 
2º Momento:  
Disponibilize materiais para a montagem e decoração da árvore. Ajude-os na 
montagem e organização da atividade.  
 



ATIVIDADE 3 – ARTE  
DECORANDO A ÁRVORE – FOLHA 86 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 
1º Momento:  
Dando sequência à montagem e decoração da árvore de Natal, agora as 
crianças irão personalizar a árvore enfeitando com suas fotos. 
Para isso, peça aos responsáveis pelas crianças que enviem fotos com 
antecedência. 
Na roda de conversa explique que, agora, vão decorar a árvore com suas 
fotos. Solicite que se sentem em suas mesinhas e demonstre, passo a 
passo, como a atividade deverá ser realizada. Entregue para cada criança: 
- 3 palitos de sorvete 
- sua foto 
- materiais diversos para decorar. 
 
Montagem: 
1 – Cole os três palitos como indica a figura 
2 – Cole a foto por trás dos palitos. 
3 – Decore os palitos 
4 – Cole na árvore de Natal. 
 
2º. Momento:  
Tire fotos e cole na Folha 86 do caderno do aluno.  
 

 

FOLHA 86 

ATIVIDADE 1 – ARTE 
DECORANDO A ÁRVORE 

 
COLE AQUI A FOTO DA ÁRVORE DE NATAL QUE VOCÊ AJUDOU A CONSTRUIR. 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



AULA 195 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 195 

1ª 7h30 8h20 Em Sala/Rotina: 
Acolhimento 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás  
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior 
- Chamada com as fichas e Contagem das crianças da turma 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Escolha dos ajudantes 
- Que dia é hoje? Fazer atividade Calendário 
- Atividade Como está o tempo? 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Leitura do alfabeto e dos números até 20 
- 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 MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 88 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 BOLA DE NATAL – FOLHA 87 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa explique que farão uma linda bola de Natal para levarem de 
lembrança da escola para sua casa. 
Demonstre no quadro como será a atividade: deverão seguir o padrão de cada área para 
decorar a bola de Natal. 
 
2º. Momento: Disponibilize diversos materiais para que possa criar sua bola de Natal 
personalizada. Entregue a Folha 87 do caderno do aluno e peça que sigam o padrão de 
cada área. Sua ajuda será muito importante.  
 

FOLHA 87 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MINHA BOLA DE NATAL 

 
DECORE SUA BOLA DE NATAL SEGUINDO O PADRÃO INICIAL DE CADA ÁREA. 

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

 
 
 
 
 
  



ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
OS DOZE ANJINHOS – FOLHA 88 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Para essa aula separe com antecedência  
7 copos de vidro todos iguais  
1 colher metal  
Água 
Corante alimentar (opcional) 
Copo medidor  
Como fazer o xilofone: 
1. Alinha os copos.  
2. Coloca 25 mL de água no primeiro.  
3. No segundo coloca 50 mL (25 mL +25 mL).  
No terceiro coloca 75 mL (25 mL+25 mL+25 mL) e assim sucessivamente até que todos os copos tenham água.  
4. Depois coloca várias gotas de diferentes corantes em cada copo, para que o xilofone fique colorido.  
5. Agora é só tocar com a colher de metal nos copos, como os copos correspondem às sete notas da escala musical!  
 
Em uma roda de conversa comente que irão tocar um instrumento musical chamado xilofone. Fale que o copo com 
mais água, representa a nota Dó, e assim sucessivamente. (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Mi). 
 
Apresente a música: Doze anjinhos. E enquanto as crianças cantam, outras tocam, tentando acompanhar o ritmo 
com o canto. De oportunidade de todos tocarem, alerte para que não bata com muita força. 
 

Era um, eram dois, eram três, quatro anjinhos. 
Eram cinco, eram seis, eram sete, oito anjinhos 
Eram nove, eram dez, eram onze, doze anjinhos 

doze anjinhos a cantar. 

Na noite de Natal, como cantam bem! 
Na noite de Natal, como cantam bem! 
Na noite de Natal, como cantam bem! 

Na noite de Natal já vem! 

 
2º. Momento:  
Distribua a Folha 88 do caderno do aluno peça que contem e numerem os anjinhos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOLHA 88 

ATIVIDADE 1 - MÚSICA 
OS DOZE ANJINHOS 

 
CONTE E NUMERE OS ANJINHOS QUE ESTÃO FALTANDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 
 
 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



 

 

 
 
 
 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 10 
 

AULAS DE 196 a 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

AULA 196 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 196 

1ª 7h30 8h20 Em Sala/Rotina: 
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 – Jogo dos Sons 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 89 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 
JOGO DOS SONS 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Com antecedência prepare cartelas com imagens e sons (ver exemplo na figura 
ao lado). As cartelas devem ter um bom tamanho para que todas as crianças 
vejam e possam participar.  
Na roda de conversa explique como será a atividade: Cada criança pega uma 
imagem do saquinho e fala em voz alta. 
Você pega a imagem e prende no quadro. As cartelas com os sons já devem 
estar presas no quadro. As crianças, com a sua ajuda devem identificar o som 
inicial daquela figura. Quando acertarem prenda o som bem abaixo da imagem. A 
seguir, outra criança pega nova imagem dentro do saco. Repetir o processo até 
que todas as crianças tenham participado. 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
 FALANDO SOBRE FESTAS – FOLHA 89 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 

Essa é uma oportunidade de abordar e desenvolver temas importantes para a formação e conscientização dos 
alunos. Afinal, o contexto educacional é um grande responsável pela construção de valores sociais, éticos e morais, 
essenciais ao desenvolvimento e formação de cada indivíduo. 

 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa comente sobre a importância de celebrar datas comemorativas, explique que comemorar 
é fazer festa e que geralmente comemoramos o que achamos importante: data de aniversário, de casamento, dia do 
amigo, dia do livro, dia do professor, dia das crianças, Natal e Ano Novo, entre tantas outras datas comemorativas. 
Questione os alunos se eles lembram de algum momento de festa em família. Pergunte quais festas eles gostam 
mais. Quais festas sua família celebra. Deixe-os falar à vontade e faça intervenções de modo a aprofundar o tema. 
Comente que está chegando o fim do ano e pergunte: que festa muito bonita acontece em dezembro? Se precisar, 
dê dicas para que respondam. Fale do Natal e do Ano Novo 
A seguir, lembre-os também da festa de Ano Novo e, mais uma vez, explore o tema. 
 
2º. Momento:  
Disponibilize a Folha 89 do caderno do aluno peça que represente alguma festa que já participou ou que gostaria 
de participar. O que tem nessa festa? Disponibilize para essa atividade, giz de cera colorido, canetas diversas, 
figuras, adesivos etc. 

 
FOLHA 89 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DIA DE FESTA 

 
IMAGINE UMA FESTA BEM BONITA, E ALEGRE, O QUE ELA DEVE TER? E O QUE ESTÁ COMEMORANDO? 
FAÇA UM DESENHO PARA REPRESENTAR ESSE MOMENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/__ 

  



AULA 197 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 197 

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 – Contagem coletiva 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 90 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 
CONTAGEM COLETIVA 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Com antecedência prepare duas caixas: 
Caixa 1 – com um triângulo, um quadrado, um círculo e um retângulo 
Caixa 2 – números de 11 a 20 
Prenda papel pardo no chão para que todas as crianças possam desenhar em conjunto. 
Na roda de conversa explique como será a atividade: Você sorteará uma cartela de cada caixa. Exemplo: número 11 
e Triângulo. Então as crianças deverão desenhar. 1 triângulo e, dentro dele, desenhar 11 bolinhas. 
Vão repetir esse processo 4 vezes, uma para cada forma geométrica. A cada rodada, solicite que contem em voz alta 
as bolinhas desenhadas. 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
O ANO NOVO ESTÁ CHEGANDO – FOLHA 90 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 está chegando o Natal, mas também o Ano Novo, muita gente 
se enche de esperança para um ano melhor. 
Indague com as crianças o que elas pretendem fazer no próximo ano. Quantos anos vão ter? quem faz aniversário 
no fim do ano? Quem faz logo no comecinho do ano? Levante indagações que faça com que as crianças participem e 
conversem. 
 
2º. Momento: Após a conversa em relação ao que se espera do próximo ano. Apresente se possível o vídeo com a 
música: o Ano Novo está chegando, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rSdmhWEz5k8, ou então 
apresente a música apenas cantando e depois convide-os a cantar junto. 
 
UM ANO NOVO ESTÁ CHEGANDO 
O ANO VELHO JÁ PASSOU   
O QUE FOI RUIM, DEVEMOS ESQUECER  
E O QUE FOI BOM, MELHOR VAI SER.  
ADEUS ANO VELHO, ADEUS...  
POIS ESTÁ PARA CHEGAR             
UM ANO NOVO CHEIO DE ESPERANÇA E AMOR E SAÚDE PRA BRINCAR  
FELIZ ANO NOVO VAMOS DESEJAR E QUE TODO SONHO BOM POSSA SE REALIZAR  
FELIZ ANO NOVO VAMOS DESEJAR E QUE TODO SONHO BOM POSSA SE REALIZAR 
 
3º. Momento: Entregue a Folha 90 do caderno do aluno peça que enfeitem as palavras de lista dos desejos para o 
próximo ano. Disponibilize papel crepom colorido para que possam fazer bolinhas coloridas, lantejoulas, glitter, cola 
colorida, pedacinhos de papeis picados etc. Incentive a criatividade! 
 

FOLHA 90 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
ANO NOVO ESTÁ CHEGANDO 

 
 ENFEITE A LISTA DE DESEJOS PARA O PRÓXIMO ANO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rSdmhWEz5k8


AULA 198 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 198 

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 Matemática  
- Atividade 2 – Folha 92 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  
 RECORTE E COLE – FOLHA 91 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, comente que você irá escrever 3 palavras no quadro relacionadas ao Natal. Peça que 
falem algumas palavras, caso elas tenham dificuldade, dê dicas. Após a colaboração oral das crianças, levante e 
escreva as palavras JESUS, (JE –SUS) NATAL (NA –TAL)  e ESTRELA (ES – TRE– LA).  
Questione os sons das letras iniciais e finais, quantidade de letras e de pedacinhos (sílabas).  
 
2º. Momento:  
Após entregue a Folha 91 do caderno do aluno, com estas 3 palavras escritas com letras grandes. Disponibilize   
também revistas, tesoura e cola para que sentadas em suas mesas recortem as letras da revista e forme as 
palavras colando na folha, após a colagem, reescreva as palavras de sua melhor forma. 
 

FOLHA 91 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
RECORTE E COLE 

 
OBSERVE AS PALAVRAS DA REVISTA E RECORTE E COLE AS LETRAS PARA FORMAR AS PALAVRAS 
ESCRITAS. APÓS A COLAGEM TENTE REESCREVÊ-LAS DE SUA MELHOR FORMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espera-se que a criança encontre as letras nas revistas e cole, após a colagem espera-se que eles escrevam 
de sua melhor forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
JESUS 

 
NATAL 

 
ESTRELA 



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
CONTAGEM – FOLHA 92 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência copie no quadro a imagem que está na Folha 92 do caderno do aluno. 
Na roda de conversa explique como será a atividade: todos contarão de 1 a 20 e escreverão os números. 
Peça que se sentem em suas mesinhas para que possam realizar a atividade. 
 
 
2º. Momento: Entregue a Folha 92 do caderno do aluno. No quadro, aponte para a 1ª. área e pergunte qual é o 
número. Todos devem responder em voz alta. A seguir, você escreve o número e peça que escrevam, cada um, em 
sua folha. Sua ajuda será importante. 

FOLHA 92 

ATIVIDADE 1 - MATEMÁTICA 
CONTAGEM 

 
LEIA E ESCREVA OS NUMERAIS QUE ESTÃO FALTANDO. 
 

       1             2               3               4             5               6              7              8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      9             10             11             12            13              14           15             16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      17           18             19            20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

1             2             3            4             7           8           

9           10             11            12            15             14             

19             

16             

5            6            

17            18            

13            

20             



AULA 199 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 199 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 94 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 95 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  
CONTANDO AS BOLINHAS – FOLHA 93 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, faça a contagem oral com as crianças, escreva alguns números no quadro e questione 
qual número escreveu. 
 
2º. Momento: 
Após a contagem oral, e os reconhecimento dos números, disponibilize a Folha 93 do caderno do aluno e peça que 
reparem que as bolinhas da árvore têm cores variadas, peça que contem e registre a quantidade de bolinha nos 
locais indicados. 
 
 
 

FOLHA 93 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CONTANDO AS BOLINHAS 

 
OBSERVE A IMAGEM, FAÇA A CONTAGEM QUE SE PEDE E REGISTRE NO LOCAL INDICADO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

QUANTAS BOLINHAS 
AMARELAS? 
 

QUANTAS BOLINHAS 
CINZAS? 

10 

1 

9 

7 

QUANTAS BOLINHAS 
VERMELHAS?            

QUANTAS BOLINHAS 
BRANCAS? 

10 

1 

9 

7 



ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
 OBSERVANDO AS DIFERENÇAS – FOLHA 94 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Em uma roda de conversa, comente com as crianças que hoje irão falar da percepção visual. Ou seja, 
irão reparar em algo e dar detalhes.  
Sugira que as crianças olhem para você, convide uma criança por vez a olhar para você e dizer o que ela está vendo. 
Questione: (Qual a cor da minha blusa? Qual a cor do meu cabelo? Qual a cor dos meus olhos? Como é meu 
cabelo? Liso? Enrolado?) 
Ande de um lado para o outro e pergunte: Como eu ando? Rápido? Devagar? Cabeça baixa? 
O importante é trabalhar a percepção visual, se achar conveniente poderá repetir isso com as crianças, ou com 
aquelas que aceitem mais serem observadas. 
 
2º. Momento: Apresente diferentes imagens recortadas, pode ser de revista, espalhe essas imagens (nas mesas) e 
veja quem consegue encontrar a outra metade. 
Após a exploração entregue a Folha 94 do caderno do aluno peça que observem e liguem as imagens. 

 

FOLHA 94 

ATIVIDADE 1 - NATUREZA E CULTURA 
OBSERVANDO AS DIFERENÇAS 

 
OBSERVE E LIGUE AS IMAGENS CORRESPONDENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



ATIVIDADE 3 – ARTE 
AMIGO OCULTO  

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, pergunte se eles já ouviram falar da troca de presentes do “amigo oculto”. Se alguém 
disser que sim, peça que explique para os demais. Depois aproveite a fala das crianças e explique com maiores 
detalhes como se dá a brincadeira do amigo oculto: Coloca-se o nome de todas as pessoas em um pote e cada um 
retira o nome de quem será seu amigo oculto, ou seja, a pessoa a quem você dará um presente. Isso é um segredo, 
ninguém pode dizer pra ninguém quem é seu amigo oculto.  
Com antecedência, o pote com os nomes já deve estar pronto. Peça que cada um pegue um papel. A professora lê e 
fala no ouvido da criança o nome do seu amigo oculto. 
Depois que todos pegaram os nomes dos amigos ocultos, a professora explica que cada um fará um presente para 
seu amigo sorteado e que somente no dia seguinte será entregue para os colegas. 
 
2º Momento:  
Disponibilize para as crianças diversos tipos de materiais para pintura e confecção do “presente” como papeis de 
diferentes cores e texturas, cola colorida, glitter, lantejoulas, fitas, dando bastante variedade para usarem a 
criatividade. O importante é que a criança perceba que quando ela dá um presente para o outro ela deve fazer de 
coração e com muito carinho porque a pessoa que recebe vai ficar muito feliz. 
Trabalhe esse pensamento com as crianças de que o presente dela deixará outra criança feliz. 
Entregue os materiais e circule pela sala incentivando as crianças a capricharem, para que todos fiquem felizes com 
o que vão receber. 
 
3º Momento:  
Ao terminar a atividade deve ser anotado o nome da criança que fez o desenho e coloque em um canto para secar. 
Volte a comentar que amanhã os presentes serão entregues. 
  



AULA 200 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 200 

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 – Amigo oculto 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Festa de Encerramento 

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  
AMIGO OCULTO – ENTREGA DE PRESENTES 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, comente com as crianças que chegou o 
grande dia! Vamos saber quem são os amigos ocultos de cada um. 
Explique que, antes de entregar o presente, a criança deve dar 
características do colega que ela tirou (meu amigo oculto tem o 
cabelo comprido...) e só depois, se ninguém adivinhar, ele deverá 
falar o nome do colega e entregar o presente. Sorteie um aluno para 
começar. Se algum colega faltar a professora deve representá-lo e 
guardar o presente. 
A cada entrega incentive que todos a celebrarem. 
 
 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
FESTA DE ENCERRAMENTO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 
 
1º Momento: 
 Apresente as músicas que falam sobre os momentos de férias.  
https://www.youtube.com/watch?v=3Xh28Kvqu6w   
Em uma roda de conversa comente sobre o último dia de aula, no próximo ano 
vamos estar em outra sala, com velhos e novos amigos, será muito divertido! 
Questione com os alunos: (O que vocês acharam desse ano? O que vocês mais 
gostaram de aprender? Qual foi o momento mais divertido?) Entre outras 
perguntas para que dê oportunidade de todos falarem o que sentiram nesse ano. 
 
 
CANÇÃO DE FÉRIAS | Música infantil para o recesso| Canal Marcelo Serralva 
 
Chegou aquela hora que a gente adora 
E que tanto a gente espera 
Hora de dizer tchauzinho para escola 
Porque vou sair de férias! 
Mas venha bem devagarinho, 
Quase de mansinho 
Em câmera lenta 
Vamos viajar, ou apenas descansar. 
O que fazer a gente inventa! 
Tchau escola, até logo mais. 
Chegaram as férias, vou me embora, tchau, bye,bye. 
 
Chegou aquela hora que a gente adora 
E que tanto a gente espera 
Hora de dizer tchauzinho para escola 
Porque vou sair de férias! 
Mas venha bem devagarinho, 
Quase de mansinho 
Em câmera lenta 
Vamos viajar, ou apenas descansar. 
O que fazer a gente inventa! 
Tchau escola, até logo mais. 
Chegaram as férias, vou me embora, tchau, bye,bye. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xh28Kvqu6w


https://www.youtube.com/watch?v=v7kmLdHNYRQ 
 
Músicas e Canções para Crianças | Canção das férias | Toobys | HD 
 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 
 
Arrumemos a mala para ir a praia. 
Não, não esqueçamos de levar as toalhas 
Vamos criar juntos castelos de areia, vamos com os baldes juntar as conchinhas. 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 
 
Para ir pra neve, devemos nos cobrir,  
Com boné e luvas, devemos nos abrigar, 
Por muitas montanhas rápido esquiaremos 
Bonecos de neves entre todos faremos. 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 
 
E se nós ficamos aqui na cidade, 
Podemos ir ao parque andar de bicicleta 
Soltar lindas pipas, que ao vento vão dançar 
E brincar com os amigos, todos juntos desfrutar 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 
 
 
2º. Momento:  
Organize a sala de aula com preparativos para uma pequena festa de encerramento do ano letivo. Deixe tocando de 
fundo músicas infantis de preferência as que foram trabalhadas com eles durante o ano. 
Se possível, organize um lanche. 
Boas Festas! 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v7kmLdHNYRQ
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