
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(BNCC, 2018, p. 36) 

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


DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL  (BNCC) 

 

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

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

cultura e às diferenças entre as pessoas. 

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

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

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

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

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

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

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

diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

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

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

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

escrita, a ciência e a tecnologia. 

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

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

diferentes linguagens. 

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

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

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

contexto familiar e comunitário.  

 
 

  



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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

corpo). 

 

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

própria maneira de se expressar. 

 

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

compreensão da escrita como uma forma de comunicação. 

 

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

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

 

 



 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O EU, O OUTRO 

E O NÓS 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes 

de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos.  

 

(EI02EO02) Demonstrar imagem 

positiva de si e confiança em sua 

capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios.  

 

(EI02EO03) Compartilhar os 

objetos e os espaços com 

crianças da mesma faixa etárias  

e  a d u l t a s . 

 

(EI02EO04) Comunicar-se com os 

colegas e os adultos, buscando 

compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

 

(EI02EO05) Perceber que as 

pessoas têm características físicas 

diferentes, respeitando essas 

diferenças. 

 

(EI02EO06) Respeitar regras 

básicas de convívio social nas 

interações e brincadeiras.  

 

(EI02EO07) Resolver conflitos nas 

interações e brincadeiras, com a 

orientação de um adulto. 

1- RELAÇÃO COM OS COMPANHEIROS 

• Oferecer materiais e propor atividades em que as 

crianças percebam a necessidade de compartilhar e 

cooperar, ajudando cada uma a reconhecer a existência 

do ponto de vista do outro e a considerar possíveis 

sentimentos, intenções e opiniões das demais pessoas, 

construindo atitudes negociadoras e tolerantes. 

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

transição casa-escola e criação de vínculos entre as 

crianças. 

 

2-AUTOCONHECIMENTO E CUIDADO DE SI MESMO. 

• Desenvolver atividades que auxilie na construção da 

identidade pessoal, e promova um sentimento de 

autoestima, autonomia e confiança em suas 

possibilidades de pertencimento a um determinado grupo 

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

• Fortalecer os vínculos afetivos de todas as crianças com 

suas famílias e ajudá-las a captar as possibilidades 

trazidas por diferentes tradições culturais para a 

compreensão do mundo e de si mesmas. 

• Cuidar da imagem de si mesmo por meio da sua 

apresentação pessoal, de seus pertences e da 

manifestação de gostos e preferências por brincadeiras; 

• Interagir com os companheiros em situações de 

brincadeira, buscando compartilhar significados comuns. 

• Brincadeiras de esconder e achar; 

montar e derrubar; 

• Rodas de histórias; 

• Rodas de conversas; 

• Oficinas de desenhos, pinturas e 

modelagens. 

• Criar momentos de convivências 

onde a familiar participe das aulas, 

seja para contar uma história, 

relatar informações sobre os filhos 

ou até mesmo fazer atividades 

lúdicas pelo menos duas vezes por 

mês. 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

acompanhamento e 

registro do 

desenvolvimento 

dos processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com 

o professor, 

auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de 

promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPO, 

GESTOS  E 

MOVIMENTOS 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 

movimentos de sua cultura no 

cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. 

 

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no 

espaço, orientando-se por noções 

como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se 

envolver em brincadeiras  e atividades 

de diferentes naturezas.  

 

(EI02CG03)  Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, 

saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações.  

 

(EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu 

corpo. 

 

(EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, 

entre outros. 

1 - EXPERIÊNCIAS COM BRINCADEIRAS 

• Montar um brinquedo, pegar objetos e manuseá-los 

com certos cuidados 

• Aprimorar a coordenação visomotora fina, utilizando 

movimento de preensão com pinça em diferentes 

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

ou jogos de encaixe com peças pequenas; 

• Explorando os diferentes desafios oferecidos pelo 

espaço com maior autonomia e presteza por meio de 

movimentos como andar, correr, saltar, saltitar, pular 

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

balançar-se, equilibrar-se etc. 

2 - EXPERIÊNCIAS COM DANÇA 

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

de uma ideia, e se sensibiliza quanto ao valor expressivo 

de seus gestos, na medida em que explora: 

• Desenvolvendo habilidades motoras e o controle 

de seus movimentos no deslocamento do espaço, 

alternando diferentes velocidades, direções e 

posições. 

• Danças de ritmos variados 

• Brincar de cantar, de dançar, de 

desenhar, de escrever, de jogar 

futebol, de jogar bola ao cesto, 

boliche, esconde-esconde, etc. 

• Brincar em pares, trios ou 

pequenos grupos, com jogos 

que envolvam marcações visuais 

no ambiente por exemplo: 

amarelinha, encontrar ―tesouros‖ 

ou outros objetos escondidos 

nas dependências da escola ou 

outros locais. 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

acompanhamento e 

registro do 

desenvolvimento dos 

processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com o 

professor, auxiliando 

no planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de promoção. 



 

CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, 

CORES E 

FORMAS 

 

(EI02TS01) Criar sons com 

materiais, objetos e instrumentos 

musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. 

 

(EI02TS02) Utilizar materiais 

variados com possibilidades de 

Manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criarobjetos 

tridimensionais.  

 

(EI02TS03) Utilizar diferentes 

fontes sonoras disponíveis no 

ambiente em brincadeiras 

cantadas,  canções, músicas e 

melodias. 

1- LINGUAGENS MUSICAL 
• Produzir sons a partir de instrumentos 

musicais diversos, como sinos, flautas, apitos, 

coquinhos, etc. 

• Identificar e imitar sons conhecidos, como os 

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

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

cultura (vozes humanas, sons de instrumentos 

musicais, de máquinas, produzidos por objetos e 

outras fontes sonoras) ou o silêncio, 

• Participar de jogos e brincadeiras que 

envolvam a dança e/ ou a improvisação 

musical. 

2- LINGUAGENS VISUAIS 

• Criar produtos com massa de modelar ou argila a 

partir de seu próprio repertório, explorando 

diferentes elementos, como forma, volume, 

textura etc. 

• Riscar, pintar e traçar marcas que participem de 

situações de auto iniciativa e de escolha, 

envolvendo explorações de 

tintas e instrumentos riscantes 

• Brincadeiras, atividades 

individuais, em duplas ou 

pequenos grupos e de 

situações de exploração dos 

ambientes à sua volta, 

procurando objetos e 

coisas que tenham sons 

diferentes dos que já 

conhecem. 

• Bater palma conforme o 
ritmo da música. 

• Acompanhar a música 

batendo em um objeto ou 

buscar sons diferentes em 

objetos que lhes são 

familiares. 

• Mexer com areia, água, 
tintas etc., 

A avaliação far-se-á mediante o 

acompanhamento e registro do 

desenvolvimento dos processos 

de aprendizagem das crianças; 

para refletirmos sobre a qualidade 

das interações estabelecidas com 

outras crianças, funcionários e 

com o professor, auxiliando no 

planejamento educativo, sem o 

objetivo de promoção. 

  



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES 

EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTA, FALA, 

PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. 
 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e 

reconhecer rimas e aliterações em cantigas de 

roda e textos poéticos. 
 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção 

ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e 

acompanhando, com orientação do adulto- 

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

da esquerda para a direita). 
 

(EI02EF04) Formular e responder perguntas 

sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais 

acontecimentos.  
 

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças 

teatrais assistidos etc. 

 

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, 

com base em imagens ou temas sugeridos.  
 

(EI02EF07) Manusear diferentes portadores 

textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais. 
 

(EI02EF08) Manipular textos e participar de 

situações de escuta para ampliar seu contato 

com diferentes gêneros textuais (parlendas, 

histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.). 

 

(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos 

e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos. 

1 – LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

COORDENAÇÃO VISOMOTORA 

• Ampliar o vocabulário; 

• Traçado de linhas 

• Pintura 

• Recorte e colagem 

• Apresentação, traçado das letras 

(cursivas e caixa 

alta) 

• Identificar o nome e de seus colegas 

• Psicomotricidade. 

• sequência lógica 

• Escrita do nome;  

 

2 – LEITURA 

• Leituras de imagens. 

• Leituras de símbolos. 

• Montar jogos: quebra-cabeça, 

memória. 

 

3 - COORDENAÇÃO MOTORA FINA E 

GROSSA 

• Recorte e colagem de 

materiais diversos; 

• Ouvir, compreender, contar, 

recontar e criar narrativas. 

• Repetição de estruturas 

simples (nomes próprios, 

colegas e família); 

• Leitura de imagens; 

• Incentivar o 

reconhecimento de rótulos; 

• Desenhos e grafismo; 

• Folhear livros, revistas, 

jornais e gibis. 

• Utilização de fantoches ou 

dedoches; 

• Pintar/ cobrir letras 

A avaliação far-se-á 

mediante o 

acompanhamento e 

registro do 

desenvolvimento dos 

processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com o 

professor, auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de promoção. 



CAMPO DE 

EXPERIÊNCIA 
HABILIDADES 

EIXOS TEMÁTICOS/ OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

(EI02ET01) Explorar e descrever 

semelhanças  e  diferenças entre as 

características   e  propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho).  
 

(EI02ET02) Observar, relatar e 

descrever incidentes do cotidiano e 

fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.).  
 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras 

crianças, situações de cuidado de 

plantas e animais nos espaços da 

instituição e fora dela. 
 

(EI02ET04) Identificar relações 

espaciais (dentro e fora, em cima, 

embaixo, acima, abaixo, entre e do 

lado) e temporais (antes, durante e 

depois). 

 

(EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado atributo 

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

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos 

de tempo (agora, antes, durante, 

depois, ontem, hoje, amanhã, lento, 

rápido, depressa, devagar). 
 

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 

pessoas, livros etc., em contextos 

diversos. 
 

(EI02ET08) Registrar com números a 

quantidade de crianças (meninas e 

meninos, presentes e ausentes) e a 

quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 

1 – EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 

ESPAÇO 

• Noções espaciais: dentro e fora, em cima, 

embaixo, acima, abaixo, entre e do lado 

• Representação do espaço a partir de 

diferentes pontos de referência: situações de 

exploração tátil e visual das propriedades 

(forma, tamanho, posição, direção) e das 

formas geométricas (planas e não planas) 

2 - EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 

TEMPO 

 Agora, antes, durante, depois, ontem, 

hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 

devagar. 

3  EXPERIÊNCIAS EM RELAÇÃO À MEDIDA 

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

• Construir a noção de sequência numérica 

verbal. 

4 - EXPERIÊNCIAS QUANTO ÀS 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

• Observar elementos da natureza como: 

variedades de cores, tamanhos, texturas, 

formas, etc. 

• Participar de situações nas quais consigam 

brincar na areia, brincar com água, deitar, se 

arrastar ou engatinhar na grama. 

• Montar jogos de memória; 

quebra – cabeça; jogo de encaixe. 

• Pinturas com as cores variadas. 

• Traçar os números de 0 ao 10. 

• Brincadeiras com blocos lógicos 

(cores, formas e números) 

• Colagem de canudinho, palitos, 

algodão, papel picado, fios de lã, 

retalhos de tecido; 

• Utilizar diferentes estratégias 

para juntar,  repartir e  tirar 

quantidades, e a avançar ou 

retroceder em uma  série 

numérica. 

• Brincadeiras no espaço interno e 

externo; 

• Oficinas de desenho, pintura, 

modelagem e música; 

A avaliação far-se-

á mediante o 

acompanhamento 

e registro do 

desenvolvimento 

dos processos de 

aprendizagem das 

crianças; para 

refletirmos sobre a 

qualidade das 

interações 

estabelecidas com 

outras crianças, 

funcionários e com 

o professor, 

auxiliando no 

planejamento 

educativo, sem o 

objetivo de 

promoção. 

 



 
 

SUGESTÃO DE HORÁRIO  

ESCOLA INTEGRAL 

 

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

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

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

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

https://novosalunos.com.br/escola-em-periodo-integral-diferenca-entre-assistencialismo-e-escolarizacao/
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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://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-educacao
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-nacional-de-educacao
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Neste caderno, serão apresentadas sugestões de Planos de Aulas para serem 
trabalhados durante o Ano Letivo. Para cada Aula será apresentado um quadro conforme 
abaixo: 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário  Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Linguagem  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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TERÇA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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QUARTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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QUINTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Natureza e Cultura 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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SEXTA-FEIRA 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Horário Início Término ATIVIDADE 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 
horas-relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

ROTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

SALA DE AULA 

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

 Painel de rotina 

 Painel de presença 

 Painel de letras e números 

 Cantinho da leitura 

 Cantinho pedagógico 

 

PAINEL DE ROTINA: 

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

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

  Sábado – menino empinando pipa 
  Domingo – família reunida no almoço.  
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Opção 3 – Leitura com inferência – escolher um dia da semana e chamar de ―5ª. Feira é dia de 
CRIAR HISTÓRIA!‖ – a professora mostra figuras ou livros, mas quem conta a história é a 
criança.  
 
Na 6ª. Feria é dia do TEATRO, da MÚSICA ou das ARTES. 
Caso seja escolhida a opção 3, pode-se utilizar uma mistura da Opção 2 com esta. Nesse 
caso, a ilustração do palito da 5ª. Feira deve um livro e da 6ª. Feira algo que represente 
diversão (teatro, música e artes).  
Neste Painel somente colocar o dia atual. Os outros ficam guardados.  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

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

 

PAINEL LETRAS E NÚMEROS  

Neste painel serão trabalhados: 

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

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

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

 

Numeral Representação 

1 Um pato em um lago 

2 Dois ovos 

3 Três crianças 

4 Quatro peixes 

5 Cinco bolas 

 

Utilizar numerais com desenho simples, do tipo: 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cantinho da leitura 

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

Cantinho pedagógico 

Espaço reservado para os materiais trabalhados em sala de aula. 

 

 

 



23  

MOMENTOS DO DIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

importancia-2020-05-18 

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

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

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

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

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

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

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

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

PREPARANDO UM AMBIENTE ALFABETIZADOR 
 

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

 

 Alfabeto perto dos alunos e na altura deles. 

 

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

crianças possam recuperá-los quando quiserem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rodinha inicial, o dia da semana pintando o quadrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ajudantes do dia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Cartaz do tempo 
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 Cartaz: Quantos somos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cartaz dos combinados da turma 
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 Palavrinhas mágicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

MARIANA 

 

JOÃO PEDRO 

 
 

 Aniversariantes do mês 
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ATIVIDADES COM NOMES 

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

 

 Carômetro 
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BRINCADEIRAS VARIADAS 
 

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

https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/amarelinha/
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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/
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em círculo. O passador deve fazer isso quantas vezes quiser, mas em uma delas deve deixar o 

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

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

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

  

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

 
SEMANA 1 

 
AULAS DE 1 a 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1ª AULA 
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AULA 1  

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 1 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 1 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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SUGESTÃO PARA ACOLHIDA/ROTINA 

 

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

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

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

 
 

3º Momento: Chamada Interativa 

Sugira ao grupo que observe a sala e verifique quem está presente e quem faltou. 

 Quantos alunos vieram hoje? 

 Vamos contar? Contar colocando a cabeça na mão de cada um (um, dois, três...) 

 Vieram mais meninos ou meninas? 

 Quantas meninas?  

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

 
4º Momento: Calendário:  

 
Com o calendário é possível fa zer muitas perguntas: que dia é hoje? Em 
que mês estamos? Que dia foi ontem? Que dia será amanhã? Entre muitas 
outras. 
Afixe na lousa, cartazes com os nomes de cada dia escrito com cores 
diferentes. As cores, além de atraírem a atenção das cranças, ajudam a 
turma a associar cada coloração ao dia correspondente.  
Fonte: https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=1047 
 
 
 
 
 

Sugestão de Música 
 
Quem quiser aprender eu vou ensinar 
Os dias da semana pra ninguém se atrapalhar (BIS) 
Começa no domingo depois vem segunda feira  
Terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. 
Agora você já sabe são sete dias que a semana tem  
HOJE É SEGUNDA-FEIRA! 
 
5º Momento: Ajudante do dia: Escolher na sala. 
 
Ao começar o ano letivo a professora poderá fazer uma roda de conversa e 
explicar a necessidade de ter um ajudante na sala, e que cada dia será 
uma criança diferente, esta poderá ser estabelecida pela ordem alfabética 
dos nomes dos alunos, explicar também as funções do Ajudante do Dia. 
É interessante a escolha do ajudante, para a criança desenvolver a linguagem 
oral e autonomia. Buscar objetos, dar recados, entre outras eventualidades. 
 
 
6º Momento: Conversar sobre o tempo 
Despertar o interesse das crianças para descobrir como está o tempo. Tendo 
por objetivos: desenvolver a percepção visual, aprender assuntos referentes ao clima e perceber as roupas 
adequadas para cada temperatura. 
Esse momento permite que as crianças aprendam que os dias nem sempre são iguais quanto a seus aspectos 
naturais. Isso contribuirá para que reconheçam variações no seu cotidiano relacionadas a essas mudanças. 
Levar as crianças para fora da sala ou olhar pela janela e perguntar: 
 

 Como está o tempo hoje? 

 Está com sol? Com chuva? É O que nós vestimos quando está calor? 

 E quando está frio? 

 O céu está azul ou tem nuvens? 
 
Cantar a música do tempo 
 
Como está o tempo? 
Vou correndo ver 
Se é sol ou vai chover? 
Se o céu está limpinho 
Bem limpirnho!!! 
Então o tempo nos diz 
Hoje é dia de solzinho. 
 
Se o céu está com nuvem  
Bem com nuvem 
Então o tempo nos diz 
Hoje é dia de chuvinha. 

  

https://alunoon.com.br/infantil/atividades.php?c=1047
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Após as dinâmicas desenvolver as atividades propostas para o dia.  
É importante que se leia diariamente para a criança. É interessante trazer livros variados, de diferentes gêneros 
textuais (contos, parlendas, adivinhas, poemas, fábulas etc) e também, de diferentes portadores (gibis, jornais, 
livros). 
Você pode acessar o site do MEC – Conta pra mim, que existe um vasto material para leitura e utilizar no seu dia-
a-dia em sala de aula. 
 

Acesse: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 

 

 
ATIVIDADE 1 – COMBINADOS 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
OS TRÊS PORQUINHOS – FOLHA 1 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 
- Formular e responder perguntas sobre fatos da história contada. 
 
1º Momento: 
É muito importante ler e contar histórias para as crianças menores, pois nessa fase em que estão aprendendo a falar 
e a se expressar oralmente, o momento da história contribui para ampliar o vocabulário, entrar no mundo da 
linguagem que se escreve, ajuda a se concentrar, desperta emoções, alimenta a imaginação e a criatividade e instiga 
a participação de todos. 
Para essa atividade, pretendemos que os alunos entrem no mundo da fantasia a partir do que ele já conhece 
previamente sobre o que será trabalhado.  
Sugerimos que trabalhem com as crianças com o Baú de Histórias.  
 
Baú de Histórias 
Forme a roda com as crianças e ao centro coloque um baú ou uma caixa de papelão com objetos que remetem aos 
personagens da história ―Os Três Porquinhos‖, como por exemplo, imagens da floresta, pegadas de animais, 
casinhas etc. 
Inicie a dinâmica, narrando o início de um conto, por exemplo: ―Era uma vez uma linda floresta repleta de árvores 
gigantes...‖ Em seguida vai retirando os objetos do baú. Estimulando-as a criarem um enredo que contenha como 
cenário uma floresta, uma casinha e os objetos contidos no baú de histórias. Estimule-os a contar o que acham que 
vai aparecer na floresta, os sons e tudo que elas imaginarem. 
A atividade deverá ser desenvolvida até que todos produzam uma história coletiva. Dessa forma, as ideías que forem 
aparecendo deverão ser aproveitadas e anotadas em um papel e ao final serem lidas para a turma a fim de que 
tenham uma visão da história que construiram. 
Após essa dinâmica, orientar os alunos a fazerem a atividade na Folha 1 do Caderno do Aluno. Ao final, permita 
que todos possam apreciar a produção dos coleguinhas e contar o porquê da escolha do personagem registrado. 

 
2º Momento: Hora da Brincadeira – Vamos brincar de seu lobo? 
Leve as crianças para o pátio e formem uma grande roda. Um aluno será escolhido para ser o lobo, e os demais 
serão os futuros perseguidos. O lobo irá se esconder e os demais participantes, ficarão de mãos dadas conforme 
caminham em sua direção, cantando:  
- Vamos passear na floresta, enquanto o seu lobo não vem.  
Tá pronto, seu lobo? Em resposta, o lobo diz: - não, estou vestindo a camisa.  
Os participantes vão passeando juntos e cantando: 
 — Vamos passear na floresta, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto, seu lobo? Em resposta, o lobo diz: — Não, 
estou vestindo a calça.  
Os participantes vão passeando juntos e cantando: — vamos passear na floresta, enquanto o seu lobo não vem. Tá 
pronto, seu lobo? Os participantes continuam cantando e o lobo responde: — Não, estou colocando a meia.  
Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem. Tá pronto seu lobo?  
— Não, estou calçando o sapato.  
Vamos passear na floresta, enquanto o seu lobo não vem. Tá pronto seu lobo? - sim e vou pegar vocês.  
Todos saem correndo com medo do lobo. O lobo pega um dos participantes que será o próximo lobo. 
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FOLHA 1 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
OS TRÊS PORQUINHOS  

 
VOCÊ CRIOU UMA HISTÓRIA MUITO LEGAL COM SEUS COLEGUINHAS DE SALA. 
AGORA, ESCOLHA UMA PERSONAGEM DESSA HISTÓRIA E REPRESENTE-A NA IMAGEM ABAIXO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
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AULA 2 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 2 

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 – As letras do meu nome  

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
AS LETRAS DO MEU NOME 

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

Professor prepare previamente as letras do alfabeto (poderão ser feitas em cartolina, EVA ou o material que tiver 
disponível) e envelopes para por as letras dentro, papel Kraft, fita crepe. 

 
 
1º Momento:  
Na grande roda, distribua para todas as crianças envelopes contendo as letras do alfabeto. Após, leve as crianças 
para a mesa e ajude-as a organizar todas as letras procurando seguir a sequencia do alfabeto exposta na parede da 
sala. 
Peça às crianças que coloquem os crachás sobre a mesa a fim de que possam visualizar a grafia de seus nomes. 
Solicite cada criança que componnha sobre a mesa o seu nome com as letras do alfabeto disponibilizadas, a partir da 
observação do seu crachá, guardando as letras restantes. Incentive-as a comparar o próprio nome com o dos outros 
coleguinhas a fim de descobrirem quem possui nomes que iniciam com a mesma letra, quem possui nomes iguais, 
quem tem mais letras no nome. 
 
2º momento: 
Prepare previamente numa folha de papel Kraft, uma tabela grande, contendo linhas e colunas. Fixe essa tabela na 
parede da sala. Juntamente com as crianças, escreva as letras do alfabeto na primeira linha da tabela. Leia com as 
crianças as letras do alfabeto, mostrando que cada letra possui uma coluna na tabela. Após, convide cada uma para 
colar com fita crepe seu crachá na coluna da tabela correspondente a primeira letra do seu nome. Ao final peça às 
crianças que contem quantos nomes iniciam com cada letra do alfabeto e registre na última linha da tabela a 
quantidade de nomes por meio de números. 
 

A B C D E F G H I J 

ALICE          

ANTONIO          

2          
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
OS TRÊS PORQUINHOS – FOLHA 2 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Diálogo com o texto 
Essa é a primeira atividade da sequencia didática, tendo como tema a história dos três porquinhos. Dessa forma, 
organize as crianças na grande roda e perguntem se elas conhecem a história dos Três Porquinhos. Por ser uma 
história conhecida, provavelmente alguns terão algo para contar. Após a sondagem, apresente o livro com esse 
clássico da literatura e deixe as crianças explorarem principamente as imagens a fim de que conheçam os 
personagens. 
Em seguida, inicie a leitura. Ao decorrer da leitura, interrompa a história em pontos pré-escolhidose faça perguntas 
para que as crianças levantem hipóteses sobre o que vai acontecer, mantendo suspense e provocando-as, visando o 
desenvolvimento da criatividade e da coerência de expressão de ideias. 
Acesse essa história no site conta pra mim: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 
 
2º Momento: 
Após a leitura, a Folha 3 do caderno do aluno deverá ser colocada à disposição das crianças. 
Nesta etapa, faça a leitura corrida do texto, sem interrupções para uma compreensão melhor da 
história. Na sequência deixar os alunos explorarem o texto e as imagens contidas no livro para 
que elas possam realizar a atividade proposta de dialogar com o texto. Apresente a proposta 
claramente certifique-se, através de questionamentos, se a compreenderam, de forma que 
possam discutir a questão a partir da leitura realizada.  
Por se tratarem de alunos da faixa etária de 3 anos, os textos apresentados em todas as 
sequencias didáticas que compõe estas atividades, serão divididos em partes. Para cada 
uma delas serão apresentadas propostas de compreensão e interpretação. 

 
 

FOLHA 2 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  

OS TRÊS PORQUINHOS – DIÁLOGO COM O TEXTO 

 
 
ERA UMA VEZ TRÊS PORQUINHOS QUE DECIDIRAM CONSTRUIR UMA 
CASA. 
O MENOR, QUE NÃO ERA MUITO TRABALHADOR, FEZ SUA CASA SÓ 
COM UNS PAUS E UNS PUNHADOS DE PALHA E, POR ISSO, TERMINOU 
NUM VAPT VUPT. 
DEPOIS DE TERMINÁ-LA, ELE RESOLVEU REUNIR-SE COM SEU IRMÃO 
DO MEIO, QUE TAMBÉM NÃO GOSTAVA DE TRABALHAR MUITO, E VIU 
QUE ELE TINHA CONSTRUÍDO SUA CASA COM TÁBUAS DE MADEIRA. 
OS DOIS PORQUINHOS, ORGULHOSOS DO SEU TRABALHO, FORAM 
PROCURAR O IRMÃO MAIS VELHO. 
AO ENCONTRÁ-LO, OS PORQUINHOS DESCOBRIRAM QUE O IRMÃO MAIS VELHO NÃO HAVIA TERMINADO AINDA SEU 
TRABALHO, PORQUE ESTAVA CONSTRUINDO UMA CASA SÓLIDA, COM TIJOLOS E CIMENTO. SEUS IRMÃOS RIAM AO 
VÊ-LO TÃO ATAREFADO E FORAM BIRNCAR NA FLORESTA. 
 
Fonte: http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf (Com Adaptações) 

 
POR QUE OS IRMÃOS MAIS NOVOS CONSTRUÍRAM SUAS CASAS USANDO PALHA E TÁBUAS DE MADEIRA? 

VAMOS FAZER UMA COLAGEM. 
 

PALHA MADEIRA TIJOLOS 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf
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AULA 3 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 3 

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 3 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 4 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1/ROTINA 
FOLHA 3 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º momento 
Previamente separe as fotografias de todas as crianças da sala. Na roda de conversa, distribua as fotografias para 
cada uma individualmente e logo após, solicite que cada criança se apresente para a turma dizendo: seu nome, 
quantos anos tem e algumas características físicas. Se for necessário, ajude-a a lembrar do que precisa falar sobre 
si enquanto se apresenta. Ao término da apresentação, solicite que a criança coloque a sua foto no centro da roda. 
Depois faça também sua apresentação para o grupo. Conclua essa etapa da atividade destacando que cada pessoa 
é única, com suas próprias características e que todos precisam ser respeitados em suas individualidades. Que 
para viver em harmonia é preciso respeitar as pessoas. Fale da importância de termos e sermos amigos, explicar 
que podemos fazer coisas que não conseguiríamos fazer sozinhos, como: brincar de esconde-esconde, de pega-
pega e muitas outras coisas. 
 
2º Momento 
Leve as crianças para o pátio e apresente a música ―Indiozinhos‖. 
 
1, 2, 3 indiozinhos  
4, 5, 6 indiozinhos 
7, 8, 9, indiozinhos 
10, no pequeno bote 
Iam navegando pelo rio acima 
Quando um jcaré se aproximou  
E o pequeno bote dos indiozinhos 
Quase, quase virou... mas não virou! 
 
3º Momento: 
Após cantar a música, o professor forma uma fila e todos fingem que estão remando enquanto cantam a canção. 
De volta para a sala, após a brincadeira, na grande roda, o professor comenta que todos nós temos caracteríticas 
físicas diferentes uns dos outros. Apesar de sermos diferentes, todos temos dois olhos, um nariz, uma boca, 
gostamos da nossa família, da nossa casa e dos nossos amigos. Temos muitas coisas semelhantes. 
Em seguida, distribua a folha 3 do caderno do aluno e peça para eles desenharem uma imagem dele e de seu 
amigo e mostrar o que ambos têm de parecido. 
 

FOLHA 3 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
COMO EU SOU 

 
DESENHE UMA IMAGEM SUA E DE SEU AMIGO E MOSTRE O QUE AMBOS TÊM DE PARECIDO E/OU 
DIFERENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO - FOLHA 4 DO CADERNO DO ALUNO 

 
1º Momento: Essa sequencia didática, nos leva a Confeitaria do seu Francisco. Ele adora preparar deliciosas 
guloseimas. Entre compras e receitas as crianças vão se envolvendo em operações matematicas. 
Na grande roda, faça a leitura do texto que fala sobre a confeitaria do seu Francisco. Esta é a introdução da 
sequência, por isso faça a leitura com indução, de maneira que as crianças possam compreender e interpretar a 
história. 
 
NA CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO 
 
O SOL AINDA NEM NASCEU E O SEU FRANCISCO JÁ ESTÁ NA MAIOR 
CORRERIA PREPARANDO A MASSA PRA FAZER MUITOS BOLOS 
DELICIOSOS. 
ELE PEGA A BATEDEIRA, PÕE O OVO COM A FARINHA, AÇÚCAR E 
FERMENTO, MISTURA TUDO E LEVA AO FORNO. DEPOIS DE UM TEMPO, SAI 
UM BOLO FOFINHO E CHEIROSO. 
ELE COLOCA OS BOLOS NUMA BANDEJA, LEVA PARA O BALCÃO DA 
CONFEITARIA, ONDE JÁ TEM PESSOAS ESPERANDO. 
A DONA HELENA PEDE DOIS BOLOS E O SEU ROBERTO QUER QUATRO. 
E OS PEDIDOS NÃO PARAM DE CHEGAR. 

Silva, Marilsa 
2º Momento: Apresente a Folha 4 do caderno do aluno e procure conversar com as crianças sobre aspectos da 
matemática, como por exemplo: quantos clientes estavam na fila? Qual cliente levou mais pães? Após esse 
momento, chame a atenção das crianças para o último parágrafo, que introduz a situação-problema proposta na 
Folha 4. Promova a compreensão dela para qu e as crianças saibam o que devem fazer em seguida e possam fazer 
o registro da quantidade de bolos que Dona Helena e seu Roberto compraram. Esse registro pode aparecer de 
várias maneiras por meio de desenhos ou de números grafados convencionamente, confome o nível de 
aprendizagem da criança. 
 

FOLHA 4 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO 

 
 
O SOL AINDA NEM NASCEU E O SEU FRANCISCO JÁ ESTÁ NA MAIOR CORRERIA PREPARANDO A MASSA PRA FAZER 
MUITOS BOLOS DELICIOSOS. 
SEU FRANCISCO PEGA A BATEDEIRA, PÕE O OVO COM A FARINHA, AÇÚCAR E FERMENTO, MISTURA TUDO E LEVA 
AO FORNO. DEPOIS DE UM TEMPO, SAI UM BOLO FOFINHO E CHEIROSO. 
ELE COLOCA OS BOLOS NUMA BANDEJA, LEVA PARA O BALCÃO DA CONFEITARIA, ONDE JÁ TEM PESSOAS 
ESPERANDO. 
A DONA HELENA PEDE DOIS BOLOS E O SEU ROBERTO QUER QUATRO. 
E OS PEDIDOS NÃO PARAM DE CHEGAR. 
 
QUANTOS BOLOS DONA HELENA E SEU ROBERTO COMPRARAM? REPRESENTE ESSA QUANTIDADE AO LADO DE 
CADA FIGURA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________-_____ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 4 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 4 

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 – Minha identidade  

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 5 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 6 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS 
 
1º Momento: 
A professora inicia a atividade com a roda de conversa. Faz a chamadinha e entrega as fichas dos nomes para as 
crianças. Propõe às crianças uma brincadeira de roda com a música ―A canoa virou‖. A professora apresenta um 
cartaz com a letra da música. Canta várias vezes para que as crianças se apropriem da canção. Todas as crianças 
sentam em roda e a professora estende um tnt azul (para ser o mar). A professora apresenta uma folha de jornal e 
faz a dobradura de um barquinho de papel para que as crianças vejam como é construída a canoa e, nesse 
momento, coloca-o no mar. A professora convida as crianças para fazerem com o TNT o balanço do mar. É preciso 
um trabalho de equipe para que a canoa não afunde. Todos cantam a música e a professora vai falando o nome de 
cada criança. Quando a criança é chamada, deverá colocar a sua ficha do nome dentro da canoa. Esta atividade 
lúdica trabalha o nome próprio proporcionando uma interação entre as crianças por meio dos nomes dos colegas.  
 
A CANOA VIROU  
 
A CANOA VIROU  
QUEM DEIXOU ELA VIRAR 
FOI POR CAUSA DO(A)___________ 
QUE NÃO SOUBE REMAR 
 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO  
E SOUBESSE NADA 
EU TIRAVA O(A)________________ 
DO FUNDO DO MAR 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_vmxj-adiPo 

 
2º Momento: 
Após a brincadeira, ensine as crianças a fazerem a dobradura do barquinho 
com folhas de jornal. A professora deverá realizar com as crianças, passo a 
passo. Se a professora perceber que sua turma tem dificuldade ainda para 
realizar a dobradura, poderá levar os barquinhos prontos. A professora 
deverá distribuir um barquinho para cada criança e pedir que as crianças 
pintem, com giz de cera, o seu barquinho. Após a pintura, as crianças 
deverão colar a ficha do nome no barquinho. 
 
 
 
 
 
 

3º Momento 
Após as crianças pintarem o barquinho e colarem o seu nome, a professora fará um cartaz com a letra da música e 
as crianças serão convidadas para pintarem o mar de azul com tinta guache. Enquanto pintam o mar nesta atividade 
de grupo, cantam novamente a música. Após a pintura do mar, todas as crianças serão convidadas para colarem o 
seu barquinho no cartaz que será afixado na parede da sala. 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA – FOLHA 5 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
- Explorar e descrever características ambientais das florestas para conhecer o modo de vida das pessoas que ali 
vivem. 
- Descrever as principais características dos mamíferos para identificar alguns desses animais que vivem nas 
florestas. 
 
1º momento: 
Essa sequência didática foi pensada a partir das pesquisas que você realizará sobre como vivem as pessoas que 
moram perto da floresta ou dentro dela e a forma de vida dos indígenas e dos ribeirinhos. A partir das 
particularidades da floresta, ressaltaremos para as crianças como se dá o comércio e o transporte dentro desse 
ambiente, bem como a maneira de viver das pessoas que habitam na zona da mata. 
É importante trazer para a aula textos e imagens que remetem a essa temática e ler com os alunos para que se 
possa fazer a discussão 
 
2º momento: 
Coloque a disposição das crianças a Folha 5 do caderno do aluno e inicie a aula fazendo a leitura de sua imagem. 
As perguntas nesse momento de observação da imagem são muito importantes, porque viabilizam a descoberta do 
que pode existir nesse espaço tão belo e importane para todos os seres vivos.  
Para essa atividade, prepare uma caixa que contenha elementos variados, como pedras pequenas, madeira, folhas, 
flores etc, para que as crianças descubram mais coisas a respeito da floresta. 
Realize a leitura da situação-problema. Após a leitura, questione as crianças o que podemos encontrar na floresta? 
Que animais vivem nesse lugar? Quais tipos de plantas? Existe água?  
Feche a proposta apresentando o que eles já sabem sobre a respeito das florestas e o que vive nas matas. 

 
FOLHA 5 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA  

 
 
A FLORESTA É O LUGAR ONDE NASCEM MUITAS 
ÁRVORES, BEM PERTO UMA DAS OUTRAS E QUE SE 
ENTRELAÇAM. NELA PODEMOS ENCONTRAR, 
PRINCIPAMENTE, UMA GRANDE DIVERSIDADE DE 
ANIMAIS E PLANTAS ALÉM, DISSO, ALGUNS RIOS 
ATRAVESSAM ESSA REGIÃO, COMO POR EXEMPLO, O 
RIO AMAZONAS. 
 
 
AGORA, RESPONDA: 
 
ALÉM DOS ANIMAIS, MUITAS ÁRVORES E OUTRAS PLANTAS, QUEM MAIS VIVE NA FLORESTA OU PERTO 
DELA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE/TARSILA DO AMARAL 
MODO DE VIVER NA FLORESTA - FOLHA 6 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor, para esta atividade, separe materiais de pintura a seco, como giz de cera, caneta hidrográfica grossa e 
também a folha 6 do caderno do aluno, para que durante a aula a criança tenha acesso fácil a esses recursos e 
escolha quais irão usar. 

 
1º Momento: 
Inicie a atividade na roda de conversa abordando sobre o tema floresta.  
O professor pede aos alunos que se disponham em círculo e apresenta os quadros da Tarsila Amaral cheios de 
cores e formas diferentes, para uma leitura das ideias e composições internas da pintura (cores, formas, lugares 
etc). 

- Quais cores vocês estão vendo aqui? 
- Quais as cores das casas? 
- Quais cores usamos para obter o verde? E o laranja? 
Após essa leitura das imagens o professor apresenta aos alunos as cores primárias (vermelho, azul e amarelo) e, em 
seguida, solicita que resolvam essa situação-problema: ―Utilizando estas três cores, vocês vão escolher entre 
descobrir o verde, o laranja ou o preto.‖ 
Durante essa vivência, o professor pode questionar os alunos sobre as mudanças ocorridas nas cores durante as 
misturas.  

Acesse: http://tarsiladoamaral.com.br/ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FOLHA 6 

ATIVIDADE 3 – ARTE/TARSILA DO AMARAL 
MANEIRA DE VIVER NA FLORESTA - FOLHA 6 DO CADERNO DO ALUNO 

 
ESTA OBRA DE ARTE AO LADO, FOI PINTADA POR TARSILA AMARAL, 
UMA GRANDE ARTISTA PLÁSTICA BRASILEIRA, QUE GOSTAVA MUITO 
DE PINTAR A NATUREZA. OBSERVE OS TONS DE COR VERDE USADOS 
PELA ARTISTA. COMO SERÁ QUE ELA FEZ?  
APÓS A INVESTIGAÇÃO, AGORA VAMOS BRINCAR DE ELFANTINHO 
COLORIDO? EU FALAREI A COR E VOCÊS VÃO COLOCANDO O 
DEDINHO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

http://tarsiladoamaral.com.br/
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AULA 5 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 5 

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 7 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 8 e 9 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
  



57  

 
 
 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA/IDADE 
FOLHA 7 DO CADERNO DO ALUNO 

 
1º Momento:  
Na grande roda, pergunte para as crianças a idade que cada uma tem e deixe que elea respondam individualmente, 
após, distribua a folha 7 do cadeno do aluno e peça que elas representem a sua idade por meio de desenho, 
pintura ou colagem. Logo em seguida, retorne a contagem oral de cada uma de acordo com a representação feita por 
ela. Provoque-as a fazer o registro da quantidade da forma que preferirem. Pergunte se todas tem a mesma idade e 
explore ao máximo as diferenças, tais como: Quem tem 3 anos? Quem tem 4 anos?   
Se você possuir na sua sala cartaz de aniversário, possibilite que as crianças colem ou escrevam o nome delas no 
cartaz, de acordo com o mês de aniversário delas. 
 

FOLHA 7 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
IDADE 

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

 
 
 
 
 
 
 

EU TENHO... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ANOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME: ___________________________________________________________________DATA: ____/____/_____ 
  

Resposta Pessoal 
 



58  

 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
MANEIRA DE VIVER NA FLORESTA - FOLHA 8 e 9 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º momento: 
Essa sequência de atividades de Música foi pensada no jeito de viver das pessoas que moram na floresta. 
A partir das características desse ambiente, os alunos serão convidados a admirar diferentes melodias e identificar a 
sucessão coesa de som e silêncio. 
Para tanto, foi sugerida uma situação-problema cuja resolução dependerá do levantamento de possibilidades sobre 
como vivem as pessoas que moram perto da floresta e quais sons existem nesse espaço. 
 
2º momento: 
Organize as crianças na grande roda, apresente a proposta do dia, ou seja, uma dinâmica que vai girar em torno de 
animais da floresta. 
Peça às crianças que usem a imaginação fazendo um passeio ao interior de uma floresta. Incentive-as a falar sobre 
esse lugar e como ele é. Quais os sons, paisagens e cheiros. Que sons elas conseguem ouvir em sua floresta? Será 
que existe água? Onde ela cai? Num rio? Qual o som batendo nas águas desse rio? Existem animais nessa floresta? 
Quais? Escolham um e imitem a sua o seu som. Moram pessoas nesse lugar? Quem? Que línguas falam? Como 
cantam ou dançam? Em seguida, distribua a Folha 8 do caderno do aluno e faça a leitura das imagens, destacando 
o som emitido por esses bichos, logo depois faça a leitura da música. Cante a música fazendo pausas menores e 
maiores 
 
Acesse a música no https://www.youtube.com/watch?v=Qx0DiKG4z-Q&t=15s 
 
O leão decidiu fazer uma grande festa, 
Com todos os animais que viviam na floresta,  
O macaco veio comandar a diversão 
Depois veio a girafa, dona zebra e o pavão 
Papagaio ficava, falando sem parar, 
Solte o som dj que eu quero é dançar 
 
Lá, lá, Iá, lá, lá Iá, com cantor do show é o sabiá 
Lá, lá, Iá, lá, lá Iá, a festa na floresta não tem hora pra acabar. 
 
O coelho e o canguru não paravam de pular, 
Dona onça e o tigre, o elefante e o gambá 
A raposa e o jacaré dando show de animação 
A preguiça e o tatu batendo o pé no chão 
 
Lá, lá, Iá, lá, lá Iá, com cantor do show é o sabiá 
Lá, lá, Iá, lá, lá Iá, a festa na floresta não tem hora pra acabar 
 
Festa na Floresta - Milena Stepanienco 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Qx0DiKG4z-Q&t=15s
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FOLHA 8 

ATIVIDADE 2 – IMAGENS, SONS E PALAVRAS (MÚSICA) 
MANEIRA DE VIVER NA FLORESTA 

 
QUEM VIVE NA FLORESTA OU PRÓXIMO A ELA CONSEGUE OUVIR SONS DIVERSOS. PORQUE NESSE 
LUGAR HÁ ENTRE AS ÁRVORES, RIOS E RIACHOS, ANIMAIS DE VÁRIAS ESPÉCIES. 
QUE SONS OS ANIMAIS ABAIXO FAZEM? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 
ATIVIDADE 2 – MÚSICA (CONTINUAÇÃO) 

MANEIRA DE VIVER NA FLORESTA - FOLHA 9 DO CADERNO DO ALUNO 

 
1º momento: 
Dando sequência a atividade, na grande roda, retome a música Festa na Floresta e cante-a novamente, fazendo 
pausas diferenciadas. Ora pequenas, ora grandes, ora um pouco menores etc. 
Viabilize que brinquem com os sons e com a pausa, convidando-as a cantar a música. Distribua a folha 9 do 
caderno do aluno e leia a proposta: Representar um animal que emite som e outro que não emite para ao final 
registrá-lo na folha. 

 
FOLHA 09 

ATIVIDADE 2 – IMAGENS, SONS E PALAVRAS (MÚSICA). 
MANEIRA DE VIVER NA FLORESTA 

 
VOCÊ CANTOU A MÚSICA – FESTA NA FLORESTA – E CONHECEU E IMITOU A VOZ DE ALGUNS ANIMAIS. 

 

DESENHE UM ANIMAL QUE EMITE SOM DESENHE UM ANIMAL QUE NÃO EMITE SOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
SEMANA 2 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 6 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 ROTINA 
QUAIS SÃO NOSSOS SENTIDOS 

 
Campo de Experiências: 

 O EU, O OUTRO E NÓS 
 

1º Momento: Desenhe no papel pardo uma grande cabeça sem o rosto. Imprima as partes do rosto ou 

desenhe-as e recorte-as. Apresente para as crianças o rosto desenhado e pergunte o que pode ser aquilo. Quando 

descobrirem que é um rosto, pergunte o quê está faltando. Deixe as crianças responderem. Convide-as a pintarem o 

rosto no papel pardo com tinta. Cole o rosto na parede e espere secar. 

3º Momento: Coloque as crianças sentadas na frente do cartaz do rosto e volte a questionar o quê está faltando. 
Mostre as figuras já recortadas dos olhos, boca, nariz e orelhas (nomeando-as). (Cante com as crianças a música 
Nosso Rosto (Xuxa), fazendo os gestos de apontar para a parte do rosto dita). Leve as crianças diante do espelho 
para elas perceberem onde se localiza cada parte de seu rosto. Faça questionamentos de onde ficam os olhos? 
Quantas bocas temos? Perguntas que ajudem as crianças a nomearem as partes do rosto e a encontrarem suas 
posições. Então convide as crianças a colarem as partes no rosto no papel pardo, auxiliando que as crianças colem 
no lugar correto. 

4º Momento: Aponte para cada parte do rosto e questione para que serve aquela parte. Exemplo:  Boca usamos para 
falar, comer... Vá ajudando as crianças a encontrarem várias respostas, que poderão ser escritas dentro da figura. 
Finalize informando que esses são considerados os órgãos do sentido. Fale do tato e de como  usamos as mãos e 
pés, ou seja, a pele para sentir também. Escolha uma criança para por as mãos no cartaz e faça o contorno da 
mãozinha para representar o tato. 

5º Momento: Entregue uma folha para cada criança, pincel e tinta. Diga para elas desenharem o rosto colocando as 

suas partes no lugar correto. 
 

Nosso Rosto 
Xuxa 
 
Tenho Dois Olhos (Dois Olhos) 
Pra Poder Ver (Para Ver) 
Duas Orelhas Para Poder Ouvir Você (Poder Ouvir) 
Tenho Uma Boca (Uma Boquinha) 
Para Falar (Para Falar) 
Uma Bochecha Aqui E Outra Bochecha Aqui 
(Bem Aqui) 
Tenho Um Nariz (Um Narizinho) 
Para Cheirar (Cheirinho Bom) 
Eu Tenho Um Queixo Aqui Mas Não Sei O Que Ele 
Faz (Também Não 
Sei) 
Olhos, Boca, Bochecha, Nariz, Orelhas, Queixo 
Também 
Estão No Nosso Rosto E Todo Mundo Tem! 
 

Você Tem Dois Olhos (Dois Lindos Olhos) 
Pra Você Ver (Pra Poder Ver) 
Duas Orelhas Para Você Poder Me Ouvir 
 
 (Ouvir Você) 
Você Tem Boca (Uma Boca) 
Para Falar (Para Falar) 
Uma Bochecha Aqui E A Outra Bochecha Aqui 
(Bem Aqui) 
Você Tem Nariz (Um Narizinho) 
Para Cheirar (Cheirinho Bom) 
Você Tem Queixo Mas Eu Não Sei O Que Ele Faz 
(Também Não Sei) 
Olhos, Boca, Bochecha, Nariz, Orelhas, Queixo 
Também 
Estão No Nosso Rosto E Todo Mundo Tem! 
Estão No Nosso Rosto E Todo Mundo Tem! 

Material: 
- Aparelho de som, papel pardo, figuras da parte do corpo, cola pincel atômico. 

  

https://www.letras.mus.br/xuxa/163269/
https://www.letras.mus.br/xuxa/
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
OS TRÊS PORQUINHOS – FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a primera parte da história dos ―Três Porquinhos‖ instigando os alunos, por meio de 
questionamentos, a debaterem sobre o que se lembram da primeira parte do texto e as atividades realizadas nas 
folhas anteriores. Em seguida leia a segunda parte do texto. 
Após a leitura, apresente a Folha 10 do caderno do aluno. Nesta folha, temos uma questão de interpretação, já que 
a resposta não está clara no texto, porém as crianças deverão usar as informações dadas na segunda parte da 
história para emitirem suas opniões acerca das características da personagem em questão. 
O registro deve ser proposto por meio do desenho ou da escrita espontânea. 
 
 

FOLHA 10 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
OS TRÊS PORQUINHOS  

 
NA FLORESTA OS DOIS PORQUINHOS MAIS NOVOS TOPARAM COMO O LOBO E, MORTOS DE MEDO, 
CORRERAM CADA UM PARA SUA CASA. 
O PORQUINHO MENOR FECHOU-SE EM SUA CASA, MAS BASTOU O LOBO SOPRAR PARA FAZÊ-LA VOAR 
PELOS ARES. ASSUSTADO, O PORQUINHO FUGIU, ENTÃO, PARA A CASA DO SEU IRMÃO DO MEIO. 
QUANDO LÁ CHEGOU. O LOBO SÓ TEVE QUE SOPRAR UM POUCO MAIS FORTE PARA DERRUBAR A CASA 
DE MADEIRA. 
 
Fonte: http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-
mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf (Com Adaptações) 
 
COMO ERA O LOBO QUE CAUSOU TANTO MEDO AOS PORQUINHOS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf
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AULA 7 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 7 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

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

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

 

1º Momentol 
Na roda de conversa, disponha as fotografias no círculo e peça para cada criança identificar sua foto, após isso, peça 
que elas observem a sua imagem, reparando suas características físicas: cor do cabelo, tamanho do cabelo, se é 
enrolado ou liso, cor dos olhos, da pele, tipo de nariz etc. Posição das partes do rosto, onde os olhos ficam, quantos 
são. Em seguida, leve-as para frente do espelho e peça às crianças que toquem nas partes do seu prórprio corpo 
para sentirem como são por meio do tato. 
 
2º Momento: 
Entregue para cada criança uma bandeja de isopor e deixe as-as se autodesenharem. Deixe voltarem até o espelho 
para reforçarem a imagem, quando desejarem. Converse sobre as cores, e ajude as crianças a misturarem as cores 
para encontrar as que desejam. (Não há problema se as crianças desenharem com cores diferentes ou não parecidas 
com elas, pois elas ainda estão desenvolvendo sua capacidade artística). 
Deixe a criança pintar com pincel e incentive que ela tente reproduzir suas características. Depois faça uma 
exposição dos autorretratos para valorizar a autoestima das crianças e seus trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AUTORRETRATO 
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ATIVIDADE 3 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO 
OS TRÊS PORQUINHOS - FOLHA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Objetivos: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 
- Formular e responder perguntas sobre fatos da história contada 
 
Traços, cores, sons e imagens 
- Expressar-se por meio de linguagens como os desenhos pra responder as perguntas da história contada. 
 
O eu,o outro e o nós 
- Comunicar pensamentos e sentimentos buscando compreender 
 
1º Momento: 
Nessa atividade será trabalhada a terceira parte do texto. Organize as crianças na rodinha e siga as mesmas 
técnicas de leitura utilizadas nas aulas anteriores. 
Inicialmente, a leitura deve ser feita tendo como foco a antecipação dos significados. 
 

OS TRÊS PORQUINHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era uma vez três irmãos porquinhos que decidiram construir, cada um, sua própria casa.  
O menor que não era trabalhador, a fez só com uns paus e uns punhados de palha; por isso, terminou num vapt-vupt. 
Entao foi renuir-se com seu irmão, que também não gostava de trabalhar muito e tinha construído sua casa com 
tábuas de madeira. 
Os dois porquinhos, orgulhosos do seu trabalho, foram procurar o irmão mais velho.  Esse não tinha terminado ainda 
porque estava construindo uma casa sólida, com tijolos e cimento. Seus irmãos riram ao vê-lo tão ocupado e foram 
brincar na floresta. Ali toparam com o lobo e, mortos de medo, correram, cada um para sua casa. 
O porquinho menor fechou-se em sua casa, mas bastou o lobo soprar pra fazê-la voar pelos ares. O porquinho, 
assustado fugiu para a casa do seu irmão do meio. Quando chegou, o lobo só teve que soprar um pouco mais forte 
para derrubar a casa de madeira. 
Então, os dois porquinhos correram para a casa do irmão mais velho que acabava de terminá-la e se esconderam 
com medo porque o lobo os seguia de perto... o lobo soprou e soprou, mas não conseguiu mexer nenhum tijolo. Com 
não queria ficar sem o seu jantar, decidiu entrar pela chaminé. 
O porquinho mais velho, que era muito precavido, pôs uma grande panela com água sobe o fogo da lareira e quando 
o lobo caiu nela pôs-se a gritar: 
— Socorro! Estou queimando! 
O salto qu edeu foi tão alto que saiu voando pela chaminé com a cauda ardendo. Desapareceu dali tão depressa que 
nunca mais o viram. 
— Você salvou nossas vidas – agradeceram os dois porquinhos ao seu irmão mais velho. 
— Bem, assim aprenderam que é melhor fazer as coisas bem, mesmo que custe um pouco mais. Então, juntos, 
começaram a cantar e a brincar. 
Fonte: http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-
mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf (Com Adaptações) 
 
2º Momento: Após a leitura, apresente a folha 11 do caderno para que os alunos possam fazer a leitura silenciosa, 
explorar o texto e as imagens. Nessa situação didática, você, dará oportunidade ao aluno de ―conversar‖ com o texto, 
de desenvolver o hábito de compreender e interpretar.  
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf
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3º Momento: Agora, a proposta apresentada na folha é de compreensão do texto, ou seja, a partir da leitura os 
alunos deverão responder à proposta referente ao contexto que os personagens estão vivendo. Leia a pergunta e 
acompanhe a discussão, intervindo sempre que for necessário. 
 
4º Momento: Ao concluirem a atividade proposta na folha do caderno, proponha às crianças que representem a 
comemoração que os três porquinhos fizeram depois que derrotaram o lobo, escolhendo ser um dos irmãos. Se 
houver possibilidade, fazer uso de instrumentos musicais a fim de formarem uma banda, tocando, dançando e 
cantando, tendo a música ―Lobo Mau‖ como recurso utilizado na apresentação. Nesta atividade, os alunos serão os 
artistas e na sequência, converse com eles sobre o momento da dramatização para que destaquem o que sentiram e 
o que acharam da proposta. 
 
LOBO MAU 
Braguinha  
 
Eu sou o lobo mau, 
Lobo mau, lobo mau 
Eu pego as criancinhas 
Pra fazer mingau! 
 

 
Hoje estou contente, 
Vai haver festança 
Tenho um bom petisco 
Para encher a minha pança 
 

 
FOLHA 11 

ATIVIDADE 3 – LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
OS TRÊS PORQUINHOS -  

 
ENTÃO, OS DOIS PORQUINHOS CORRERAM PARA 
ENCONTRAR O IRMÃO MAIS VELHO, QUE HAVIA 
ACABADO DE CONSTRUIR SUA CASA. TODOS SE 
ESCONDERAM COM MEDO, PORQUE O LOBO OS 
SEGUIA DE PERTO... O LOBO SOPROU, SOPROU E 
SOPROU, MAS NÃO CONSEGUIU MEXER NENHUM 
TIJOLO DA CASA, COMO NÃO QUERIA FICAR SEM 
O SEU JANTAR, O LOBO DECIDIU ENTRAR PELA 
CHAMINÉ. 
O PORQUINHO MAIS VELHO, QUE ERA MUITO 
CAUTELOSO, PÔS UMA GRANDE PANELA COM 
ÁGUA SOBRE O FOGO NA LAREIRA, O LOBO CAIU 
NELA E PÔS-SE A GRITAR:  
— SOCORRO! ESTOU QUEIMANDO! O SALTO QUE O LOBO DEU FOI TÃO ALTO QUE SAIU VOANDO PELA 
CHAMINÉ. COM A CAUDA ARDENDO. DESAPARECEU DALI TÃO DEPRESSA QUE NUNCA MAIS VIRAM. 
— VOCÊ SALVOU NOSSAS VIDAS! — AGRADECERAM OS DOIS PORQUINHOS AO SEU IRMÃO MAIS VELHO. 
— BEM, ESTOU CERTO DE QUE AGORA VOCÊS APRENDERAM QUE É MELHOR FAZER AS COISAS COM 
CAPRICHO. MESMO QUE DEMOREM UM POUCO MAIS. 
ENTÃO, JUNTOS, OS PORQUINHOS COMEÇARAM A CANTAR E A BRINCAR. 
Fote: http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf 
(Com Adaptações) 
 
COMO FOI QUE O PORQUINHO MAIS VELHO CONSEGUIU FAZER O LOBO DESAPARECER PARA SEMPRE? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 

  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/os_3_porquinhos_versao_digital.pdf
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AULA 8- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 8 

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

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

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

FOLHA 12 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E NÓS 
 
1º Momento:  
Reúna as crianças na roda de conversa e incentive-as a contar sobre suas preferências com relação aos alimentos, 
historinhas e brincadeiras. Desta forma, as crianças começarão a perceber que, além das características físicas e do 
nome, há outras singularidades que formam a identidade de cada pessoa. Durante a conversa, questione as crianças 
sobre o motivo de as pessoas gostarem de coisas diferentes. Demonstre, a partir das sugestões levantadas pelas 
crianças, que cada uma tem seus gostos e interesses porque as pessoas não são iguais e sobre a importância de 
respeitarem as escolhas das pessoas. 
 
2º Momento:  
Distribua a folha 12 do caderno do aluno e peça às crianças que representem sua brincadeira preferida relatada na 
roda de conversa. O importante é que a criança procure desenhar a figura humana do seu jeito, mesmo que sua 
brincadeir preferida não fique explicita no desenho. 
 

FOLHA 12 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MINHA BRINCADEIRA PREFERIDA 

 
ALÉM DE AS PESSOAS SEREM DIFERENTES FISICAMENTE E POSSUIREM SEUS PRÓPRIOS NOMES, ELAS 
TAMBÉM TÊM GOSTOS E PREFERÊNCIAS DIFERENTES. 
DESENHE SUA BRINCADEIRA PREDILETA. 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOME DA BRINCADEIRA 
 
 
 

 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
  

 
Professor escreva aqui o nome da brincadeira preferida da criança e caixa alta. 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO – FOLHA 13 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES E TRANSFORMAÇÕES 
  
1º Momento: Essa atividade traz para as crianças o desafio de calcular quantas frutas Seu Francisco irá precisar 
para preparar um delicioso bolo frutado. Solicite que elas peguem a Folha 13 do caderno do aluno e, em seguida, 
leia a situação problema, explorando o contexto apresentado. 
 

FOLHA 13 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO  

 
O SEU FRANCISCO VAI PREPARAR UM DELICIOSO BOLO DE FRUTAS PARA ISSO VAI PRECISAR DE: DUAS 
BANANAS, 3 MORANGOS E 1 ABACAXI. 
DESENHE AS FRUTAS DENTRO DO CESTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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AULA 9 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 9 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
BRINCADEIRAS DE ÍNDIOS E DE RIBEIRINHOS 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Organize a roda de conversa com o objeitvo de fazer um levantamento prévio de conhecimentos, a 
respeito do tema, (Brincadeiras de crianças indígenas e ribeirinhas). Pergunte às crianças como seria a vida na 
floresta, como as crianças que vivem nesse lugar brincariam etc. 
 
2º Momento  

Ensine às crianças a brincadeira “A Dança da Carochinha (Brincadeira dos Ribeirinhos)”. Peça que elas formem 
uma roda com uma menina e um menino no centro e conforme vão cantando a música vai seguindo as instruções 
que ela orienta: levantar os braços, requebrar, dar um abraço. Ao final, aquele que recebeu o abraço vai para o 
centro e a música recomeça. 
 

A dança da carochinha 

É uma dança deliciosa 

Quando ela põe o joelho na terra 

As moças ficam formosas 

Carochinha levante o braço 

Carochinha sacode a saia 

Carochinha requebre o maxixe 

Carochinha me dê um abraço 

 

http://www.escolaoficinaludica.com.br/atuacoes/como.htm / acesso em 05/05/2021 
 

O Gavião e os passarinhos (Brincadeira dos indígenas) 
 

3º Momento: Após a dança dos ribeirinhos, apresentar uma brincadeira indígena às crianças. Para essa atividade 
você precisará de giz ou galho para desenhar na quadra ou na terra. 

As crianças indígenas fazem essa brincadeira no chão batido de terra, mas você pode desenhar uma árvore cheia de 
galhos na quadra ou no pátio da escola, ou se preferir, confeccione a árvore em papel ou folha de cartolina. 

 
4º Momento: Como Brincar 

Cada criança ficará em um galho e uma delas será escolhida para ser o gavião. Quando começar a brincadeira, 
cada passarinho vai fazer o movimento de bater asas, e pode também cantar e assobiar com o intuito de distrair 
o gavião. Já o gavião, estará atento para pegar cada passarinho que estiver fora do galho. 

Quando um dos passarinhos for capturado, ele deverá ica em um lugar, escolhido pelo gavião. 

https://www.youtube.com/watch?v=K92f51Z0a_U 

 

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

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

 
1º Momento: Separe previamente imagens de aldeias indígenas e de ribeirinhos.  

Na rodinha, inicie mostrando as gravuras dos indígenas e dos ribeirinhos aos alunos para que eles possam fazer a 
leitura das imagens. Faça perguntas sobre o que chama a atenção das crianças e elabore outras a partir do que elas 
estão querendo dizer ou dizendo. 

Outra coisa importante é fazer perguntas óbvias ou fáceis para elas responderem. 

Algumas sugestões de perguntas: Quem são essas pessoas? Onde elas moram? Do que se alimentam Como se 
vestem? 
 

2º Momento: Após a leitura das gravuras, leia a proposta da folha 14 do caderno do aluno. Leia o texto com a 
aparticipação das crianças, possibilitando que elas antecipem significados. Por exemplo, ao ler ―os indígenas vivem 
nas florestas...‖ pergunte: como são as casas dos índios? Como se chama esse tipo de casa?  

Distribua giz de cera, lápis de cor, recortes de revistas para que eles possam representar a proposta da atividade. 
Demonstre que você confia e acredita na capacidade criativa de cada uma delas. Essa atividade deverá ser feita 
preferencialmente em dupla. 

 

INDÍGENAS 
         RIBEIRINHOS  

 

 
 
 
https://www.viajali.com.br/tribos-indigenas/                                                https://observatorio3setor.org.br/noticias/acao-leva-cuidados- 

http://www.escolaoficinaludica.com.br/atuacoes/como.htm%20/
https://www.youtube.com/watch?v=K92f51Z0a_U
https://www.viajali.com.br/tribos-indigenas/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/acao-leva-cuidados-
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FOLHA 14 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA  

 
OS INDÍGENAS VIVEM NA FLORESTA E OS RIBEIRINHOS, AS MARGENS DOS RIOS, PORTANTO, AS 
CRIANÇAS TAMBÉM. 

 

INDÍGENAS 

 

 

                       RIBEIRINHOS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
https://www.viajali.com.br/tribos-indigenas/                     https://observatorio3setor.org.br/noticias/acao-leva-cuidados- 

 
 

SERÁ QUE AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS INDÍGENAS E DAS CRIANÇAS RIBEIRINHAS SÃO IGUAIS? 
VAMOS DESENHAR? 

 

INDÍGENAS 

 

 

 

 

 
 

 

RIBEIRINHOS 

 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MANEIRA DE VIVER NA FLORESTA 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor, antes de iniciar essa atividade, separe previamente os materiais como imagens variadas de florestas, 
canetinhas (a maioria na cor verde), e uma folha grande de papel Kraft (prenda a folha no chão da sala). 

 
1º Momento: Com as crianças grande roda questione: Qual a cor que mais aparece na floresta? Por quê? Faz bem 
para nós? Como faz bem? Após algum tempo dialogando com as crianças, finalize esse momento destacando todas 
as descobertas. 
Em seguida, coloque uma música que dê o tom do que é uma floresta para que elas escutem ao mesmo tempo em 
que desenham sobre o que sabem sobre ela. 
 
2º Momento: Ao final da atividade, peça para as crianças mostrarem os seus desenhos aos outros coleguinhas e 
comentarem sobre o que viram, reforçando que o que prevaleceu foram as árvores, folhas e as cores verdes usadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.viajali.com.br/tribos-indigenas/
https://observatorio3setor.org.br/noticias/acao-leva-cuidados-
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AULA 10 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 10 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Rotina - Atividade 1/Folha 15 do caderno do aluno 

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
Folha 16 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

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

CADA UM TEM UM JEITO/FOLHA 15 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que cada pessoa tem um jeito de ser. Umas são altas, 
outras são mais baixas, umas magrinhas, outras mais gordinhas etc. Em seguida, leia para as crianças a poesia 
Gente. 
 
GENTE 

 
TEM GENTE DE TODO JEITO:  
GENTE PRA QUEM QUISER VER,  
GENTE GRANDE E PEQUENA,  
GENTE QUE NÃO QUER CRESCER. 
 
 GENTE QUE FALA, QUE OUVE,  
GENTE QUE FICA EMBURRADA,  
GENTE QUE CORRE, QUE DANÇA  
GENTE QUE ANDA SENTADA.  
 
TEM GENTE DE TODO JEITO:  
GENTE PRA QUEM QUISER VER  
GENTE DE CABELO, LISO, CRESPO,  
FINO OU ANELADO.  
TODOS TÊM O SEU PAPEL 
E UM LUGAR NESTE MUNDÃO.  
CADA UM COM SUA VIDA,  
CADA UM COM SEU JEITÃO. 

Domínio Público 
3º Momento: 
Organize as crianças em duplas, uma frente à outra. Peça que observem o rosto do colega da frente, tocando-o com 
cuidado. Peça que prestem atenção no formato do rosto; na cor da pele; no comprimento, na forma e na cor dos 
cabelos; no formato e na cor dos olhos e das sobrancelhas etc. Após esse momento, distribua a folha 15 do 
caderno do aluno e solicite que desenhem e pintem com giz de cera o retrato do colega na folha, em seguida, tendo 
o crachá em mãos peça-lhes que tentem escrever seu nome para assim assinar sua obra prima. 
 

 
FOLHA 15 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CADA UM TEM UM JEITO 

 
CADA UM TEM SEU JEITO E ISSO É MUITO BOM! OLHE BEM AS CARACTERÍSTICAS DO ROSTO DE UM 
COLEGA E DEPOIS FAÇA UM DESENHO PARA RETRATÁ-LO 

 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SEGUIR, OLHE PARA O SEU CRACHÁ E TENTE TRANSCREVER O SEU NOME, ASSINANDO SEU DESENHO. 
 

Resposta pessoal do aluno 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA/PESQUISA E DESCOBERTA DOS SONS 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 16 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na grande roda inicie falando que a maioria dos animais tem voz. Disponibilize para as crianças 
imagens variadas de animais. Converse com elas e incentive-as a descobrir a voz desses animais. Se for possível, 
leve as crianças para a sala de Informática ou grave algumas vozes de animais para que elas ouçam. 
Sugerimos os links abaixo, caso decida usá-los. 
https://www.youtube.com/watch?v=HU4C6QD36ug 
https://www.youtube.com/watch?v=z8txiWkNzLk 
Após esse momento, comente com as crianças ou que elas viram nos livros ou no laboratório de informática 
perguntando qual animal mais gostaram de ouvir a voz. 
 
2º Momento: Separe copos descartáveis de divesos tamanhos e distribua dois copos para cada um dos seus alunos, 
de maneira que possam reproduzir as pausas e o som da voz do uirapuru, conforme o link  
https://www.youtube.com/watch?v=XsgXA_SQ7ws 
Acesse o link para que as crianças possam ouvir o uirapuru cantar pelo menos duas vezes, ou quantas achar 
necessário. 
A regra geral é a seguinte: quando o pássaro cantar 
as crianças batem os copos, na tentativa de 
acompanhar o canto da ave; ao silenciar, os copos 
deverão ficar parados. 
Forme duplas e distribua os copos entre elas. Permita 
que ouçam novamente o canto do uirapuru, porém os 
copos devem acompanhar a voz do pássaro. 
Após essa atividade disponibilize a folha 16 do 
caderno e faça a leitura das imagens buscando 
investigar com as crianças o som da voz de cada um 
dos animais. Leia proposta, onde as crianças irão 
representar o som e a pausa. Forme duplas e circule 
entre elas enquanto elas fazem atividade e faça a 
mediação quando necessário. 
 

FOLHA 16 

ATIVIDADE 3 – MÚSICA/EXPLORAÇÃO E DESCOBERTA 

MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 19 DO CADERNO DO ALUNO 

 
NA FLORESTA VIVEM MUITOS ANIMAIS. ALGUNS SÃO ENORMES, OUTROS BEM PEQUENOS, EXISTEM AQUELES QUE 
SE ARRASTAM COMO AS COBRAS, OS QUE VIVEM NA ÁGUA OU PERTO DELA. ALGUNS SÃO COLORIDOS COMO 
MUITAS AVES E OUTROS PELUDOS COMO OS MACACOS. ALÉM DISSO, ELES MOSTRAM TER UM TIMBRE DE VOZ BEM 
DIFERENTE UM DOS OUTROS E ENTRE UM SOM E OUTRO, ELES SILENCIAM. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
VOCÊ OUVIU A VOZ DE DIFERENTES ANIMAIS DA FLORESTA E PERCEBEU QUE ENTRE UM SOM E OUTRO OCORRE 
UMA PAUSA. 
AGORA ESCOLHA UM DELES PARA REPRESENTAR O MOMENTO QUE: 
 

ELE USA A VOZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELE FAZ PAUSA... (SILÊNCIO) 

 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

https://www.youtube.com/watch?v=HU4C6QD36ug
https://www.youtube.com/watch?v=z8txiWkNzLk
https://www.youtube.com/watch?v=XsgXA_SQ7ws
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 3 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 11 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 18 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/ CADA UM TEM UM TAMANHO 
FOLHA 17 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 O EU, O OUTRO, O NÓS 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa proponha as crianças para medirem a altura dos 
colegas com barbante e façam uso de uma das paredes da sala como apoio, forrada 
com papel Kraft. Com a criança encostada na parede, cole com fita crepe uma das 
pontas do barbante no começo da parede, rente ao chão. Estique a outra ponta até 
chegar ao topo da cabeça da criança e corte o barbante demarcando sua altura. 
Marque a altura da criança com caneta hidrocor no papel Kraft e anote o nome dela na 
marcação. Assim, elas perceberão a diferença da altura dela e dos colegas. 
Em aproximadamente seis meses, refaça a marcação da altura das crianças com 
caneta hidrocor de outra cor. 
 
2º Momento: Distribua a folha 17 do caderno do aluno o material de apoio e peça a 
criança para fazer um desenho dela e de um colega da turma que seja mais alto do que 
ela. A criança mais alta da turma poderá desenhar o professor. Em seguida, solicite à 
criança que escreva ao seu modo o seu nome e o nome da pessoa que desenhou ao 
seu lado.  
 
 

FOLHA 17 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CADA UM TEM UM TAMANHO 

 
AO MEDIR A ALTURA DOS COLEGAS VOCÊ PODE OBSERVAR QUE CADA UM TEM UM TAMANHO 
DIFERENTE. 
ESCOLHA UM COLEGA MAIS ALTO QUE VOCÊ E FAÇA UM DESENHO SEU AO LADO DELE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGORA, ESCREVA COMO SOUBER O NOME DO COLEGA QUE DESENHOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
OS TRÊS PORQUINHOS – FOLHA 18 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Ainda dando seguimento a sequência didática c  om a historinha 
dos ―Três Porquinhos‖ apresente a proposta na roda, iniciando uma conversa a 
respeito de alguém que ela conheça que seja tão trabalhador quanto o 
porquinho mais velho. Peça que contem como essa pessoa é, o que ela faz e 
porque ela o escolheu.  
Explorando o assunto com as crianças, ressalte a relação com os personagens 
da história. Eles eram diferentes na maneira de pensar, porém isso não os 
impedia de serem companheiros e de se ajudarem. 
Na proposta da folha 18 do caderno do aluno, você poderá dar aos alunos 
referência à escolha de alguém, que poderá ser um amigo, professor(a) vizinho, 
funcionário da escola etc. 
 
 

FOLHA 18 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
OS TRÊS PORQUINHOS 

 
O PORQUINHO MAIS VELHO, POR SER TRABALHADOR, PENSAVA DIFERENTE DOS SEUS IRMÃOS MAIS 
NOVOS. 
 
AGORA, RESPONDA: VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE SEJA MUITO TRABALHADOR ASSIM COMO O 
PORQUINHO MAIS VELHO? REPRESENTE ESSA PESSOA ABAIXO.  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 12 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 12 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 19 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 20 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/SILHUETA 
FOLHA 19 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 O OUTRO, O EU, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Leve para a sala de aula uma folha de papel Kraft. No chão na sala de aula ou em um espaço externo, 
escolha três crianças para deitar sobre a folha e fazer o contorno do corpo. A turma ajudará a enfeitar o desenho com 
olhos, nariz, boca, cabelo etc, utilizando pinturas e colagens. Após secar, recorte as imagens formadas e incentive-as 
a comparar as silhuetas, ordenando da mais alta para a mais baixa e vice-versa. 
Cole as três silhuetas na parede e uma tira de papel colorido acima da silhueta da criança mais alta para que elas 
façam a comparação. Se oportuno, repita a técnica de desenhar a silhueta de cada criança, uma ou duas por dia.   
 
2º Momento: Relembre com elas as características de cada uma e auxilie-as a compor cada silhueta com detalhes e 
técnicas diferentes, conforme o que sabem de cada colega que serviu de modelo, tais como: cor dos olhos e cor dos 
cabelos. Cole papéis e tecidos para compor roupas e sapatos. 
Ao final, disponibilize individualmente, a folha 19 do caderno do aluno e peça-as que cubram a silhueta pontilhada 
com giz de cera ou caneta hidrocor e preencha o desenho com as suas próprias características.  
 

FOLHA 19 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
SILHUETA 

 
EM SALA DE AULA, VOCÊ FEZ A SILHUETA DO SEU COLEGA E FOI MUITO DIVERTIDO. 
AGORA, CUBRA A SILHUETA ABAIXO COM GIZ DE CERA OU CANETA HIDROCOR E PREENCHA O DESENHO 
COM SUAS PRÓPRIAS CARACTERÍSTICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ MÃOS À OBRA 
OS TRÊS PORQUINHOS – FOLHA 20 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor, essa atividade tem o objetivo de colocar à disposição das crianças materiais como, retalhos de tecidos, 
cola e papeis de variadas cores, formas e tamanhos, dessa forma as crianças vão interagir com seu próprio espaço, 
ou seja, sentido, posição e direção. Possibilita também que elas explorem formas, desenvolvam a intuição e a 
criatividade, tendo condições de construir e reconstruir, entre outras coisas. 

 
1º Momento:  

Na roda de conversa, apresente aos alunos a proposta da Folha 20 do caderno: Construir sua propria casa, assim 
como os porquinhos fizeram. Disponibilize os materiais e incentive-os a usar a sua criatividade. 

 
FOLHA 20 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ MÃOS À OBRA 
OS TRÊS PORQUINHOS  

 

REPRESENTE NO ESPAÇO ABAIXO A CASINHA QUE VOCÊ CONSTRUIU! 
 

Resposta pessoal. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 13 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 13 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 21 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 22 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/ATITUDES DE GUERRA E DE PAZ 
FOLHA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Reúna as crianças na roda de conversa e apresente os painéis Guerra e Paz, pintado pelo artista Cândido Portinari - 
acesse as obras desse artista brasileiro no portal  http://www.portinari.org.br/ . 
Conte que esta obra é formada por dois grandes paineis, um chamado Guerra e o outro Paz. Solte perguntas, a fim 
de que percebam os detalhes de cada painel, como por exemplo: O que Portinari pintou no painel Guerra? O que as 
pessos no painel Guerra estão fazendo? Como você acha que elas estão se sentindo? Guerra é uma coisa boa ou 
ruim? E no painel Paz? O que as pessoas estão fazendo? Como parece que elas estão se sentindo? Vocês acham 
que as pessoas nas duas pinturas são iguais?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento:  
Aborde junto às crianças, que assim como as pessoas dos paineis não são iguais, as crianças da turma também não 
são. Comente que além das diferenças físicas, as pessoas sentem e pensam de maneiras diferentes. Ter atitudes de 
guerra com os colegas porque eles pensam e agem de formas diferentes não é legal, traz tristeza e medo para as 
pessoas. Já as atitudes de paz, trazem alegria. 
Em seguida, distribua a folha 21 do caderno do aluno às crianças e solicite que elas representem sobre quais 
atitudes de paz podem ter na escola. Por exemplo: Dividir um brinquedo, ajudar um coleguinha a levantar quando ele 
cair etc. 
 
 

FOLHA 21 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
ATITUDES DE GUERRA E DE PAZ 

 
APÓS APRECIAR OS PAINÉIS GUERRA E PAZ, PINTADOS POR CÂNDIDO PORTINARI, CONVERSE COM OS 
SEUS COLEGAS A RESPEITO DO QUE É POSSÍVEL PARA CONVIVER EM PAZ EM CASA, NA ESCOLA E EM 
OUTROS LUGARES.  
APÓS ISSO, CIRCULE ABAIXO, IMAGENS DE CARINHO E RESPEITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

http://www.portinari.org.br/
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO – FOLHA 22 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Essa atividade traz para os alunos a oportunidade de ler e escrever os números, mesmo que n ão seja de maneira 
convencional. Apresente a prop osta da folha 22 do caderno do aluno e distribua-a para ser resolvida indiv 
idualmente. Nesse momento, circule entre os alunos e verifique as dificuldades que se apresentarem. Se for o caso, 
faça intervenções para facilitar o momento da escrita. 
 
2º Momento:  
Ao finalizar a tarefa, faça uma exposição das folhas para que todas possam compartilhar os resultados. Após, 
pergunte sobre o que desenharam ou escreveram e peça que expliquem. 
 
 

FOLHA 22 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO  

 
CONTE OS DOCINHOS DE CADA FILEIRA E REGISTRE, DO SEU JEITO, AS RESPOSTAS NOS QUADROS AO 
LADO. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 14 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 14 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 –- Folha 23 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 24 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
 Folha 25 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/EMOÇÕES 
FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa peça que as crianças observem a palavra ALEGRIA escrita na folha 23 do caderno do aluno e 
ajude-as a pintar a letra inicial dessa palavra. Após isso, ajude as crianças a relembrar e registrar quantas emoções 
ela representou nas atividades anteriores. Em seguida, solicite que pintem, com cores que representam a alegria, no 
espaço destinado a essa atividade.  
 

FOLHA 23 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
EMOÇÕES 

 
OBSERVE COMO SE ESCREVE A PALAVRA ALEGRIA E PINTE SUA LETRA INICIAL. 
 

 
CONTE QUANTAS EMOÇÕES VOCÊ REPRESENTOU NA ATIVIDADE QUE FEZ EM FRENTE AO ESPELHO E 
TAMBÉM COM PALITOS. DEPOIS, REGISTRE A QUANTIDADE POR MEIO DE BOLAS NO ESPAÇO ABAIXO. 
 

Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCÊ OBSERVOU QUE CÂNDIDO PORTINARI USOU VÁRIAS CORES PARA REPRESENTAR A ALEGRIA EM 
SUA OBRA. QUAIS AS CORES REPRESENTAM A ALEGRIA PARA VOCÊ? USE-AS PARA PINTAR TODO O 
ESPAÇO ABAIXO. 

 
Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/HORA DA PESQUISA 
FOLHA 24 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, essa atividade exige que você organize para oferecer aos alunos, diferentes imagens de animais já bem 
conhecidos e outros nem tão comuns. Selecione materiais como: livros de história, jornais, revistas, vídeos no 
youtube etc, que apresentem como tema os animais que vivem nas florestas brasileiras, porém não se esqueça de 
que o animal da folha do caderno em destaque é a onça pintada. 

 
1º Momento: Nas mesas, distribua todo o material disponibilizado e permita que as crianças observem as imagens e 
falem espontaneamente sobre elas. Nesse momento, circule entre os grupos e estimule a curiosidade delas, fazendo 
perguntas, tais como, que som emitem, se vive na terra, na água ou no ar etc. 
 
2º Momento: Após a observação de todo material que foi disponibilizado para 
as crianças, organize a roda de conversa para que elas comentem sobre tudo 
o que viram. Se quiser, peça para que elas imitem o animal que mais chamou a 
sua atenção. 
Em seguida, comece a leitura das imagens com as crianças para que elas 
descubram as principais características da onça pintada, seguindo as 
orientações já oferecidas sobre como conduzir metodologicamente essa 
sequencia didática. 
Leia o pooema ―Brasileirinhos‖ de Cosac Naify de forma compartilhada com as 
crianças, traduzindo, por exemplo, os versos com gestos e sons.  
Em seguida, organize a turma em duplas e leia a proposta da folha 24 da 
folha do caderno. Possibilite às crianças condições para debaterem e decidirem o que irão responder. Nessa hora, 
circule entre elas e faça a mediação quando necessário. 
 
3º Momento: Na roda, as crianças farão hipóteses sobre o que os filhotes da onça pintada comem. Quando as 
respostas forem muito distantes do esperado, faça perguntas que possibilitem que elas ponderem suas decisões. 
Indague sobre do que a onça e seus filhotinhos se alimentam, se os seus dentes são fortes e afiados etc. 
Ao final, feche a atividade, respondendo de forma clara que os filhotes das onças se alimentam de leite, que ela é um 
animal mamífero e mama como todos os animais dessa espécie.  
 

FOLHA 24 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/HORA DA PESQUISA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
OS FILHOTES DA ONÇA PINTADA NASCEM CEGOS E POR ISSO PASSAM A DEPENDER DA MÃE PARA 
COMER. ELAS APRENDEM A CAÇAR E A NADAR SOMENTE NA IDADE ADULTA, QUANDO PASSAM A SE 
ALIMENTAR DA CARNE DE OUTROS ANIMAIS. 
 
QUEM PINTOU 
A ONÇA-PINTADA 
PINTOU PRIMEIRO  
A PINTINHA PRETA 
OU A PINTINHA 
DOURADA? 
QUANDO A ONÇA-PINTADA 
FICA IRRITADA, 
A BICHARADA DÁ NO PÉ. 
ELA SÓ NÃO VIRA UMA ONÇA 
PORQUE ONÇA ELA JÁ É. 
 
"BRASILEIRINHOS" – COSAC NAIFY 
 
 
AGORA, RESPONDA: DO QUE SE ALIMENTAM OS FILHOTES DA ONÇA PINTADA AO NASCEREM? 
 

Resposta Pessoal 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  



90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 25 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor, para essa atividade, sugerimos o uso de materiais aquosos nas cores primárias - amarelo e azul – e de 
cor branca. Tenha em mãos uma grande quantidade de papel sulfite branco ou outro papel para que as crianças 
façam suas experiências. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, relembre as aulas anteriores sobre as pinturas da Tarsila do Amaral e as cores 
presentes na obra dessa artista. 
Logo após, mostre a folha 25 do caderno e chame a atenção para os tons de verde da imagem e, mantendo um 
clima de suspense, instigue: O que será que essa artista fez para conseguir pintar esses diferentes tons de verde?  
É desafiante para as crianças a descoberta das cores! O que se mistura para obter a cor verde?  
Organize as crianças em pequenos grupos e ao caminhar por elas, instigue-as para que descubram os tons mais 
claros ou mais escuros da cor verde. Quando for necessário, intervenha. 
 

FOLHA 25 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NA FLORESTA  

 
OBSERVE A FIGURA ABAIXO E VEJA AS DIFERENTES TONALIDADES DA COR VERDE, UMAS MAIS CLARAS 
E OUTRAS MAIS ESCURAS. 
 
AGORA, É COM VOCÊ! MISTURE AS TINTAS NAS CORES AMARELA E AZUL E CRIE UM TOM MAIS ESCURO 
OU MAIS CLARO QUE ESSE VERDE DA FOLHAGEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 15 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 15 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 - Folha 26 e 27 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/MINHAS EMOÇÕES 
FOLHA 26 e 27 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: O eu, o outro e o nós 
 

Professor, para essa atividade, você precisará de giz de cera, barbante, palitos de picolé e tintas guache. 

 
1º Momento: 
Organize a roda de conversa e retome com a turma a questão de que as pessoas 
têm sentimentos diferentes. Que às vezes nos sentimos felizes e às vezes tristes. 
Aproveite e relembre as brincadeiras preferidas da turma e fale, por exemplo, que 
algumas crianças sentem-se felizes ao brincar de cabra-cega, enquanto outras 
podem sentir medo ao ficar de olhos vendados. 
 
2º Momento: 
Leve as crianças até o espelho e estimule-s a fazer diferentes movimentos para observar a posição das sobrancelhas 
quando queremos exoressar alegria, surpresa, raiva, tristeza, dúvida. Para o registro na folha entregue palitos de 
sorvetes e solicite às crianças que observem as cores das sobrancelhas dos colegas e pergunte: Elas parecem com 
a mesma cor do nosso olho ou do nosso cabelo? Deixa-as escolherem livremente as cores para tingir os palitos. Nas 
folhas de 26 e 27 do caderno do aluno, permita que as crianças mudem a posição dos palitos para explorarem 
como irão representar sobrancelha. Depois, entregue às crianças o barbante e ajude-as a tingir de vermelho, para 
representar a boca. Solicite que mudem a posição do barbante para explorarem as expressões e escolherem como 
representarão a boca. 
 

 
FOLHA 26 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MINHAS EMOÇÕES 

 
USANDO UM PALITO E BARBANTE, REPRESENTE UM SENTIMENTO. USE COMO SUPORTE O MODELO 
ABAIXO. DEPOIS COLE A REPRESENTAÇÃO DO SENTIMENTO DO QUAL VOCÊ MAIS GOSTOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, lembre os alunos sobre alguns dos animais e a voz que cada um emite e peça que falem sobre 
qual animal mais chamaram a atenção deles. 
Após esse momento, forme pequenos grupos, no máximo com quatro pessoas e peça que eles escolham um dos 
animais comentados no início das aulas. 
O objetivo é emitir o som de um animal e fazer silêncio em seguida, sob o comando do professor. 
Ao levantar os braços, por exemlo, os grupos 1 e 2 vão emitir os sons dos animais escolhidos e os do grupo 3 e 4 
vão silenciar. Logo após, inverta. Repita essa ação por 
mais algumas vezes. 
 
2º Momento: 
Após a dinâmica, converse com as crianças sobre o que 
fizeram durante a atividade. Questione: Falamos o tempo 
todo? Os animais emitem som o tempo todo? O que 
aconteceu entre um momento e outroao repetir a voz dos 
animais? Faça perguntas que possibilitem descobertas 
sobre o som e o silêncio. 
Entregue a folha 28 do caderno do aluno, faça a leitura do 
enunciado e peça que elas façam o desenho do animal que 
ela mais gostou de imitar. 

https://www.youtube.com/watch?v=z8txiWkNzLk 

 
FOLHA 28 

TIVIDADE 3 – MÚSICA/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
 
COM SUA TURMA, VOCÊ IMITOU O SOM DOS ANIMAIS. 
AGORA, DESENHE NO ESPAÇO ABAIXO O ANIMAL QUE VOCÊ MAIS GOSTOU DE IMITAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=z8txiWkNzLk
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 4 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 16 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – PARTE 1 
FOLHA 29 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 

Professor, para essa atividade você precisará de papel Kraft, pincel atômico e tinta guache. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, mostre novamente aos alunos a obra de Cândido Portinari – Guerra e Paz e 
lance alguns questionamentos para que elas observem com mais atenção, os animais que aparecem nas imagens. 
Lance perguntas como: Quais s diferenças dos cavalos pintados no painel? Quem já andou de cavalo? Qual animal 
pintado por Portinari parece ser mais feroz? Após, convide as crianças para imitarem com o corpo cada um dos 
animais pintados pelo artista. 
Após esse momento, aproveite e pergunte para a turma quem tem um animal de estimação em casa? E deixe-as 
falarem. Ressalte que os animais não são brinquedos. Mostre às crianças que eles são seres vivos e precisam ser 
tratados com amor e carinho. Ressalte que conviver com os animais requer cuidado, eles não podem ser 
maltratados. Aproveite e pergunte para as crianças do que elas gostam de brincar com seu bichinho, qual o nome, o 
que ele come etc. Para complementar, questione: Quais são os outros animais que podemos ter em casa? Qual 
animal seria perigoso conviver na nossa casa? 
 
2º Momento: Em seguida, numa folha de papel Kraft, faça uma tabela e escreva em caixa alta, os nomes dos 
animais que as crianças possuem em casa. Destaque a primeira letra de cada palavra com cor diferenciada. Destine 
uma coluna para que as crianças que não possuem animais de estimação também possam participar do 
preenchimento da tabela. 
 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO DA TURMA 

CACHORRO GATO PASSARINHO PEIXE NÃO POSSUI 

     

     

 
Leia o que foi escrito na tabela e mostre que a escrita acontece da esquerda para a direita e peça para elas 
identificarem algumas das letras iniciais da palavra e façam a contagem de quantas crianças na turma possuem 
animal. 
 
3º Momento: Reúna a turma novamente e entregue a folha 29 do caderno do aluno. Nela, escreva em caixa alta o 
nome do animal de estimação que cada criança possui ou gostaria de ter. Em seguida, solicite às crianças que 
carimbem, com tinta guache, patas de animais de estimação que podemos ter em casa. Deixe as atividades secarem 
de modo que fiquem expostas para as crianças observarem os trabalhos de todos. 
 

FOLHA 29 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – PARTE 1 

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

 
Escreva em caixa alta, o nome do animal que a criança tem ou gostaria de ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAMOS CRIAR PATINHAS DE ANIMAIS?  
MOLHE A PONTA DOS SEUS DEDOS NA TINTA E IMPRIMA MUITAS PATAS NO ESPAÇO A SEGUIR. 

 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ DESAFIO FINAL 
OS TRÊS PORQUINHOS – FOLHA 30 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Essa atividade encerra a sequência didática dos ―Três Porquinhos‖ e sua proposta é trabalhar com a 
descrição das caracteríticas dos personagens da história. Nesse sentido, as crianças deverão representar quais 
mudanças elas fariam em uma das personagens da história, no caso, o lobo, de maneira que ele ficasse parecido 
com o porquinho. 
Oriente os alunos sobre o que podem mudar, dando como exemplo, a cor, os pelos, as roupas, expressões e atitudes 
etc.  
 
2º Momento: Ao ler a proposta da folha 30 do caderno do aluno, tenha em vista a compreensão das crianças em 
relação ao que está sendo pedido. Durante o desenrolar da atividade é necessário que seja adotado um perfil de 
observador, acompanhando todo o processo de aprendizagem da prática social em questão (no caso, a escrita). 
 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 3 – LINGUAGEM/ DESAFIO FINAL 
OS TRÊS PORQUINHOS  

 
OLHEM BEM AS IMAGENS: O LOBO E O PORQUINHO SÃO MUITO DIFERENTES, NÃO É MESMO? O QUE 
VOCÊ MUDARIA NO LOBO PARA QUE ELE PUDESSE FICAR PARECIDO COM O PORQUINHO? OU QUE VOCÊ 
MUDARIA NO PORQUINHO PARA QUE ELE FICASSE PARECIDO COM O LOBO? 
 

REPRESENTE NO ESPAÇO ABAIXO, COMO FICARIA O LOBO APÓS AS MUDANÇAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 17 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 17 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 32 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – PARTE 2 
FOLHA 31 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, cante com as crianças a música ―Atirei o pau no gato‖, ou 
apresente o vídeo da música no You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE 
 
 
ATIREI O PAU NO GATO TO  
MAS O GATO TO 
NÃO MORREU REU REU 
DONA CHICA CA 
ADMIROU-SE SE  
DO MIAU, DO MIAU QUE O GATO DEU 
MIAU... 
 
 

 
 
 
2º Momento: 
Após esse momento, promova uma reflexão sobre a letra dessa canção e pergunte: Jogar um pau no gato é uma 
atitude de respeito e cuidado com este animal? Convide as crianças para cantarem uma nova versão da música 
criada por eles. Em seguida, escreva em caixa alta, a nova canção que eles cantaram em uma folha de papel Kraft. 
 
3º Momento:  
Com as crianças reunidas novamente, permita que elas circulem entre si imagens dos animais que podem conviver 
nas casas das pessoas sem oferecer perigo. Em seguida, entregue a folha 31 do caderno do aluno e peça que elas 
circulem esses animais. 
 
 
 

FOLHA 31 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 

ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – PARTE 2 

 
CIRCULE OS ANIMAIS QUE PODEM CONVIVER COM AS PESSOAS EM SUAS CASAS SEM OFERECER 
PERIGO. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

GATO 
JACARÉ 

CACHORRO 
LEÃO 

https://www.youtube.com/watch?v=0hhz7KSEIAE
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ ATIVIDADE INICIAL 
A BELA ADORMECIDA – FOLHA 32 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, nessa nova sequência didática, traremos o conto de fadas a Bela Adormecida. A versão mais conhecida 
desse conto é a dos irmãos Grimm, publicada em 1812. Os irmãos Grimm, Jacob e Wihelm foram dois irmãos, 
ambos acadêmicos, linguistas, poetas que nasceram na Alemanha. 
Você pode contar essa história acessando o site do MEC Conta pra mim. 
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 

 
1º Momento:  
Para antecipar significados, utilizaremos a imagem de um castelo que está na folha 32 do caderno do aluno. Forme 
a roda de conversa e disponibilize a mesma, motivando-as a explorarem a imagem. O objetivo das táticas propostas 
nessa atividade inicial é criar nas crianças expectativas do que será trabalhado, e assim trazer incentivo para a leitura 
do texto. Nesse sentido, cabe ao professor instigá-las com perguntas para que levantem suas opiniões: onde fica 
esse castelo? Quem vive lá? O que será que as pessoas que moram nesse castelo fazem? 
Logo após, leia, a proposta da folha 32 do caderno e proponha que cada criança registre quem, em sua opinião vive 
nesse castelo e o que acontece por lá. 
 

FOLHA 32 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ ATIVIDADE INICIAL 
A BELA ADORMECIDA  

 
QUEM VIVE NESSE CASTELO E O QUE ACONTECE POR LÁ? REGISTRE ABAIXO SUAS IDEIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/A LEBRE E A TARTARUGA 
FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, leia para as crianças a fábula ―A lebre e a tartaruga‖. Ao final, conte que as histórias nas quais 
os animais comportam-se com o pessoas são conhecidas como fábulas. Levante alguns questionamentos sobre as 
características dos dois animais. Explique que a tartaruga é um réptil cujo 
corpo é coberto por um casco. As tartarugas são famosas por se 
movimentar lentamente. Fale que existem tartarugas praticamente no 
mundo todo. Muitas vivem em água doce, em rios, lagos e lagoas. Outras 
vivem nos oceanos ou em terra. Algumas tartarugas vivem 
em florestas ou mesmo no deserto. As tartarugas terrestres são 
chamadas de jabutis. Algumas tartarugas que vivem em água doce ou em 
terrenos pantanosos são chamadas de cágados. 
Fale que a lebre tem as patas traseiras longas e orelhas compridas, e se 
movimenta rapidamente. A sua pelagem é bem macia e a coloração da 
varia com tonalidades de castanho acinzentado no dorso e uma cor 
branca ou muito clara na região ventral. 

https://www.infoescola.com/animais/lebre/ 
 

A LEBRE E A TARTARUGA 
 
No mundo dos animais vivia uma lebre muito orgulhosa e 
vaidosa, que não cessava de falar que era a mais veloz e se 
gabava disso, diante da lentidão da tartaruga. 
- "Lá vem dona tartaruga, vem andando sossegada, vou sair 
da frente dela pra não ser atropelada!‖ Cantava debochando a 
lebre da pobre tartaruga. 
Um dia, a tartaruga resolveu fazer uma aposta com a lebre: 
- Estou certa que posso ganhar de você numa corrida! 
Desafiou a tartaruga. 
- A mim?! Debochou a assustada lebre com o desafio. 
- Sim, a você, disse a tartaruga. Façamos nossas apostas e 
vejamos quem ganha a corrida! 
A lebre, sem acreditar no que ouvia, aceitou. Todos os 
animais se reuniram para assistir a corrida. A coruja marcou o 

ponto de partida e de chegada, e sem mais demoras, começou a competição em meio à incredulidade dos que 
assistiam. 
Confiando em sua rapidez, a lebre deixou a tartaruga pegar vantagem e ficou tirando sarro dela. Logo, começou a 
correr velozmente e ultrapassou a tartaruga que caminhava vagarosamente, mas sem parar. 
Só se deteve na metade do caminho, diante um pasto verde e frondoso, onde se dispôs a descansar antes de 
terminar a corrida. Ali, pegou no sono enquanto a tartaruga seguiu caminhando passo a passo, lentamente, mas sem 
se deter.  
Mais tarde, quando a lebre despertou, viu desesperada que a tartaruga se encontrava a uma curtíssima distância da 
meta de chegada. Saiu correndo com todas as suas forças, mas já era muito tarde. A tartaruga tinha vencido a 
corrida! 
Nesse dia a lebre aprendeu, em meio a uma grande humilhação, que não se deve gabar dos demais e também 
aprendeu que o excesso de confiança é um obstáculo para alcançar nossos objetivos. 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim (Com adaptações) 
 
 2º Momento: 
Convide as crianças para brincarem de corrida em uma área externa da escola. Marque uma linha de partida e outra 
de chegada e sinalize oralmente quando devem começar a correr. Após a primeira corrida, propicie uma rodada para 
todas saltarem ora rápido, ora leve. Em seguida, convide-as para andarem lentamente e de forma pesada como a 
tartaruga. Ao final, convide-as para aplaudirem todos os participantes e destaque que assim como na história da 
lebre e da tartaruga, o importante é correr continuamente de acordo com o ritmo do seu corpo até o ponto de 
chegada. 
Ao final, distribua a folha 33 do caderno do aluno e solicite às crianças que complemente os desenhos colando um 
material duro para representar o casco da tartaruga e um material macio para representar o pelo da lebre. 

  

https://escola.britannica.com.br/artigo/r%C3%A9ptil/482352
https://escola.britannica.com.br/artigo/rio/482374
https://escola.britannica.com.br/artigo/lago/481696
https://escola.britannica.com.br/artigo/oceano/482087
https://escola.britannica.com.br/artigo/floresta/481308
https://escola.britannica.com.br/artigo/deserto/481140
https://escola.britannica.com.br/artigo/jabuti/483306
https://escola.britannica.com.br/artigo/p%C3%A2ntano/482610
https://www.infoescola.com/animais/lebre/
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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FOLHA 33 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A LEBRE E A TARTARUGA 

 
VOCÊ OUVIU A FÁBULA A LEBRE E A TARTARUGA. AGORA, COMPLEMENTE OS DESENHOS ABAIXO, 
COLANDO UM MATERIAL DURO PARA REPRESENTAR O CASCO DA TARTARUGA E UM MATERIAL MACIO 
PARA REPRESENTAR O PELO DA LEBRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA/ESTIMATIVA 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO/FOLHA 34 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 

 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

 

Professor, essa atividade (Estimativa) nos apresenta uma deliciosa cesta de biscoitos, para a realização da proposta de 
estimativa. ―Estimar‖ significa formar uma opinião com base num julgamento de valor estimado. Ao ensinarmos matemática, é 
relevante oferecer aos alunos atividades com o objetivo de fazer estimativas, para que as crianças adquiram experiência e 
confiança ao levantarem suas hipóteses. 
Sugestões de variação: Estimular o raciocínio lógico-matemático oportuniza as crianças o desenvolvimento mental, o 

pensamento. Uma boa ideia para variar essa atividade de estimativa é trabalhar com massa e volume, por exemplo: peça para 
uma criança segurar um livro em uma mão e uma bola na outra e indagar qual o mais leve e o mais pesado. Outra sugestão é 
usar embalagens de produtos, como: 1 kg de arroz, 1 kg de feijão ½ de açúcar etc. Outra ideia é pegar uma garrafa de refrigerante 
e um copo vazio e perguntar às crianças quantos copos de refrigerante cabem na água.  
 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ESTIMATIVA 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO 

 

A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO PREPARA MUITOS BISCOITOS TODOS OS DIAS. 

QUANTOS BISCOITINHOS VOCÊ ACHA QUE TEM NESSA CESTA? REGISTRE AQUI O SEU PALPITE. DEPOIS EXPLIQUE 
SEU JEITO DE CONTAR OS BISCOITOS. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 19- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 19 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 35 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 36 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 37 do caderno do aluno 

- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/BRINCADEIRA DE BOLA 
FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Convide as crianças para brincarem de bola em um dos ambientes externos da escola. Forme uma roda para a 
primeira brincadeira. Lance a bola para uma das crianças e ela, em seguida, deve lançar para outra, e assim por 
diante. Após cada criança receber a bola, deverá sentar na roda para que os colegas não enviem novamente para 
quem já recebeu. Conte com a turma, quantas crianças recebem a bola sem deixá-las cair. Ex. 1,2,3 caiu; 1,2,3,4,5 
não caiu. Repita a brincadeira. 
 
2º Momento:  
Após retornar para sala de aula, leia com as crianças o poema escrito na folha 34 do caderno do aluno e solicite 
que descubram qual é o brinquedo mais conhecido do mundo. Peça-lhes que façam o registro, como souberem da 
palavra bola. 
 

FOLHA 34 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
BRINCADEIRA DE BOLA 

 
EXISTEM MUITOS TIPOS DE BRINQUEDOS PARA SE DIVERTIR COM OS AMIGOS. VOCÊ SABE QUAL É O 
BRINQUEDO MAIS CONHECIDO DO MUNDO?  
COMPLETE O POEMA PARA RESPONDER ESSA PERGUNTA. 
 
PEGA, JOGA, DRIBLA, PASSA  
CORRE, CHUTA, CAI E ROLA, 
CABECEIA, GRITA, PULA, 
VAI E VOLTA ATRÁS DA  __________________BOLA___________ 
(Azevedo, Ricardo, Dezenove poemas desengonçados) 

 
DESENHE VOCÊ SE DIVERTINDO COM ESSE BRINQUEDO 

Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:___________________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/PIABA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 36 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS 
CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas vão brincar com a canção ―Sai Piaba‖. 
https://www.youtube.com/watch?v=41uvPy191ew As crianças serão instigadas inicialmente a repetirem os gestos 
descritos na música. Após cantar e brincar uma vez com a canção aumenta-se o desafio: cada criança terá colado ao 
seu peito a letra inicial de seu nome. A brincadeira então se inicia novamente: cada criança agora deverá no 
momento do abraço procurar o colega que tenha a letra inicial igual à sua. Quando as crianças finalizarem, a 
professora chama a atenção da turma para o reconhecimento das letras, destacando quem conseguiu abraçar por ter 
um colega com a letra do nome semelhante à sua; e quem não conseguiu abraçar ninguém, destacando qual é a 
letra do seu nome, instigando o grupo a indicar outro nome que inicia com tal letra. 
 
SAI, SAI, SAI, 
Ó, PIABA, 
SAIA DA LAGOA. 
BOTA A MÃO NA CABEÇA, 
A OUTRA NA CINTURA. 
DÁ UM REMELEXO NO CORPO, 
DÁ UMA UMBIGADA 
NO OUTRO. 
 
Cantiga Popular 
 
2º Momento: Após cantar e dançar com as crianças, comente com as crianças que piaba é um peixinho e que seu 
nome tem origem Tupi e que significa pi’awa, por causa das manchas arredondadas nas suas escamas. Em seguida, 
distribua a folha 36 caderno do aluno e peça que elas observem os peixinhos e faça um colorido nas letras que elas 
encontram no seu nome. 

 
FOLHA 36 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/PIABA 
MANEIRA DE VIVER NA FLORESTA 

 
VOCÊ APRENDEU A CANTAR E A DANÇAR A MÚSICA DA PIABA. 
OBSERVE OS PEIXINHOS ABAIXO E FAÇA UM COLORIDO NAS LETRAS QUE ELAS 
ENCONTRAM NO SEU NOME. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

A B C D E F 

G H I J K L 

M N O P Q R 

S T U V X W 

Z Y 

https://www.youtube.com/watch?v=41uvPy191ew
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Separe os materiais de pintura e na roda de conversa, fale com seus alunos sobre os vários tons de cores que 
encontramos na floresta, redistribua a primeira ativividade que fizeram anteriormente e tome como exemplo o verde 
misturado ao amarelo. 
Em seguida, questione: além do amarelo é possível misturar o verde das plantações com outras cores?  
Distribua a folha 37 do caderno do aluno e proponha a atividade: pintar o céu, para, em seguida, criar e pintar a 
plantação, porém, mesclada entre tons de verde e amarelo, ou rosa, vermelho, roxo, branco entre outras. 
Forme as duplas e faça a mediação quando necessário. 
 
2º Momento:  
Ao término da atividade, na roda, disponha as produções no chão e solicite que as crianças comparem o que fizeram. 
Incentive-as a olhar as produções dos colegas e questione-os sobre o que encontraram. Pergunte se o verde se 
misturou as outras cores etc 
 

FOLHA 37 

ATIVIDADE 3 – ARTE/ATELIÊ 
 MODO DE VIVER NA FLORESTA/ATELIÊ 

 
DEPOIS DE PASSAR PELAS ESTAÇÕES DE ARTE, PARA DESCOBRIR DIFERENTES CORES, ALGUMAS 
CLARAS, OUTRAS MAIS ESCURAS, ESCOLHA UMA DAS SUAS PRODUÇÕES E COLE- A ABAIXO. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 20 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 20 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/BRINCADEIRA DE BOLA 
FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
1º Momento: Convide as crianças para brincarem de bola em um dos ambientes externos da escola. Peça às 
crianças que sentem em fila em frente ao gol do campo de futebol ou, então crie um gol de faz de conta com as 
pernas de uma cadeira. Convide uma criança de cada vez para chutar a bola ao gol e peça a todos que contem 
juntos cada gol feito pela turma. Ao final pergunte se gostaram de brincar de bola e enfatize que brincar é um jeito de 
feliz das crianças conviverem e aprenderem. 
 
2º Momento: Após retornar para sala de aula, entregue folha 38 do caderno do aluno e solicite às crianças que 
pintem o número correspondente à quantidade de crianças jogando bola. Incentive-as passar o dedo por cima do 
traçado antes de iniciar a atividade. 
 

FOLHA 38 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
BRINCADEIRA DE BOLA 

 
PINTE O NÚMERO QUE CORRESPONDE À QUANTIDADE DE CRIANÇAS JOGANDO BOLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO ESPAÇAÇO ABAIXO, ESCREVA VÁRIAS VEZES O NÚMERO QUE VOCE PINTOU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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ATIVIDADE 2– MÚSICA/ROSA JUVENIL 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
Campo de Experiências: Corpos, gestos e movimentos 
 
1º Momento:  
Organize a turma no centro da sala ou no pátio da escola, para tocar a cantiga 
―Rosa Juvenil‖. Primeiramente use a coreografia tracidional, para que as 
crianças a conheçam, conservando nossa cultura.  
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=30Sojp4fj2o 
Após terem dançado dessa forma, solicite que, com base no que a cantiga 
sugere, elas criem novos passos e movimentos  

 
 

A linda rosa juvenil 
 

A linda rosa juvenil 
Juvenil, juvenil 

A linda rosa juvenil 
Juvenil 

 
Vivia alegre em seu lar 
Em seu lar, em seu lar 
Vivia alegre em seu lar 

Em seu lar 
 

Um dia veio uma bruxa má 
Muito má, muito má 

Um dia veio uma bruxa má 
Muito má 

 
Que adormeceu a Rosa assim 

Bem assim, bem assim 
Que adormeceu a Rosa assim 

Bem assim 
 
 

E o tempo passou a correr 

A correr, a correr 
E o tempo passou a correr 

A correr 

E o mato cresceu ao redor 
Ao redor, ao redor 

E o mato cresceu ao redor 
Ao redor 

 
E um dia veio um belo rei 

Belo rei, belo rei 
E um dia veio um belo rei 

Belo rei 
 

Que despertou a Rosa assim 
Bem assim, bem assim 

Que despertou a Rosa assim 
Bem assim 

 
Batemos palmas para o rei 

Para o rei, para o rei 
Batemos palmas para o rei 

Para o rei 
 

 
2º Momento: 
O grupo forma uma roda e, enquanto gira e bate palmas, canta a música. 
Uma criança é a rosa, a outra é a feiticeira, e uma terceira, o rei. As demais fazem o movimento do tempo e do mato 
crescendo. 
Os personagens ficam dentro da roda. O tempo e o mato rodopiam em torno dos personagens.  
A ciranda vai coreografando as partes da historia com gestos e movimentos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=30Sojp4fj2o
https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 5 

 
AULAS DE 21 a 26 
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AULA 21 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 21 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Folha 39 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 40 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/MINHA FAMÍLIA 
FOLHA 39 DO CADERNO DO ALUNO 

 

Professor, para inciar essa sequência didática, peça aos familiares de cada criança que enviem para a escola uma 
foto em que aparece a família. Solicite também algumas peças de vestuário que não usam mais, como bolsa, lenço, 
vestidos, blusas etc. Organize tudo em uma caixa para montar um camarim. 
Separe cada fotografia em um envelope e reserve. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente para a turma as suas famílias 
por meio das fotografias. Retire uma foto por vez de cada 
envelope para que as crianças tentem descobrir de quem é a 
família apresentada. Faça um combinado com as crianças que 
elas só poderam contar que a família é sua, se a turma não 
conseguir identificá-la. 
Após todos identificarem a família, incentive cada uma a dizer o 
nome dos familiares e o que cada pessoa da foto é sua. 
Ao final, peça que cada criança cole a foto da família numa 
folha de papel Kraft, montando um painel coletivo da família da 
turma. Abaixo de cada foto escreva o nome dos membros da 
família. Convide as crianças para apreciarem o painel e 
ressalte que não existe um modelo de família, mas diferentes 
modos de ser família: algumas são grandes, outras pequenas, 
algumas moram na mesma casa, outras não, algumas adotam 
filhos, em algumas há só a mãe, ou só o pai, ou avós. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 37 do caderno do aluno e peça às crianças 
que colem uma foto delas com os familiares ou desenhem, com 
caneta hidrocor fina, todos eles juntos. Em seguida, peça que 
representem com risquinos a quantidade de pessoas que 
compõe a familia dela. 
 

FOLHA 39 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MINHA FAMÍLIA 

 
TEMOS MUITOS AMIGOS LEGAIS NA ESCOLA, MAS É COM A NOSSA FAMÍLIA QUE VIVEMOS MOMENTOS 
MUITO IMPORTANTES, CONVERSE COM SEUS COLEGAS E CONTE COMO É A SUA FAMÍLIA. 
NO ESPAÇO ABAIXO, COLE UMA FOTO DE VOCÊ E DE SUA FAMÍLIA OU DESENHE VOCÊS TODOS JUNTOS. 
 

Resposta Pessoal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FAÇA SÍMBOLOS COMO BOLINHAS, PARA MOSTRAR A QUANTIDADE DE PESSOAS DA SUA FAMÍLIA. 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/A HORA DO TEXTO 
A BELA ADORMECIDA/FOLHA 40 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 
Reúna as crianças na roda de conversa e apresente o conto que será trabalhado nessa sequencia, através do título 
(A Bela Adormecida), deixando que elas falem o que sabem sobre essa história. Logo após, faça leitura com 
inferência do texto apresentado na folha 40 do caderno do aluno, no sentido de promover a antecipação de 
significados. Somente a pós a leitura é que a folha deverá ser entregue.  
Vale relembrar que deduções são as respostas que as crianças dão diante as perguntas elaboradas pelo professor 
durante a leitura. Por exemplo: Por que o rei e a rainha ficaram tão contentes? O que é um batizado? Quem 
apareceu sem ser convidada? O que a bruxa má disse para a rainha? Por que será que a fada se escondeu debaixo 
do vão da escada? Etc. Nesse momento, elas disparam pensamentos e sentimentos, resultados de seus 
conhecimentos prévios. As perguntas feitas devem estar voltadas para antecipar fatos que serão narrados e não para 
a compreensão e interpretação do texto.  
 
2º momento 
Após disponibilizar a folha 38 do caderno, faça a leitura corrida da história e convide a turma a ―lerem‖ e explorarem 
as imagens. 
Busque notar se compreenderam o que a questão pede e o que poderão responder, dando tempo para que registrem 
suas respostas. 
Respeite o ritmo de cada criança tanto para o tempo que gastará para conversar com o colega de dupla e responder 
às perguntas, quanto para a forma como fará o registro. Possivelmente, se utilizará do desenho para mostrar as 
conclusões a que chegou, devendo ser incentivada para tal, pois o desenho também é uma forma de leitura à medida 
que expressa compreensão e/ou interpretação. 

 
FOLHA 40 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/A HORA DO TEXTO 

A BELA ADORMECIDA 

 
A BELA ADORMECIDA 

 
ERA UMA VEZ UM REI E UMA RAINHA QUE ESPERARAM MUITO TEMPO 
PARA TER UM FILHO, ENFIM, A RAINHA DEU A LUZ UMA MENINA. 
ELES FICARAM TÃO CONTENTES QUE ORGANIZARAM UMA GRANDE 
FESTA PARA CELEBRAR O BATIZADO DO BEB Ê. NESSA FESTA, A 
COMIDA SERIA SERVIDA EM PRATOS E TALHERES DE OURO. 
O REI FEZ UMA LISTA DE CONVIDADOS, INCLUINDO AS FADAS DO SEU 
REINO, MAS POR ESQUECIMENTO CONVIDOU APENAS 7 DAS 8 FADAS 
QUE ALI MORAVAM. 
NO DIA E HORA MARCADOS PAR DAR O INÍCIO DA GRANDE FESTA, 
ENTROU A OITAVA FADA OS CRIADOS CORRERAM PARA COLOCAR 
UM LUGAR À MESA PARA ELA, SÓ QUE O PRATO NÃO ERA E OS 
TALHERES NÃO ERAM DE OURO. 
UMA DAS FADAS, PREVENDO QUE TERIAM PROBLEMAS, FOI SE 
ESCONDER EMBAIXO DO VÃO DA ESCADA, ENQUANTO AS DEMAIS OFERECIAM À LINDA MENINA OS PRESENTES A 
ELA RESERVADOS: OS DONS DA BELEZA, D BONDADE, DA HUMILDADE, DA GRAÇA, DA VOZ PARA CANTAR E DO JEITO 
PARA DANÇAR. 
QUASE ATROPELANDO SUAS PARCEIRAS, A FADA CONTRARIADA FALOU EM ALTO E BOM TOM: 
_ QUANDO ELA FIZER DEZESSEIS ANOS, VAI ESPETAR O DEDO EM UMA ROCA E MORRERRÁ! 
TODOS QUE ALI ESTVAM FICARAM HORRORIZADOS COM TANTA OUSADIA, PORÉM, A FADA QUE ESTAVA ESCONDIDA 
DISSE EMDENDANDO UMA FALA NA OUTRA: 
_ NÃO! ELA NÃO VAI MORRER! VAI DORMIR, ASSIM COMO TODOS DESTE CASTELO, DURANTE CEM ANOS. DEPOIS, UM 
PRÍNCIPE A ACORDARÁ COM UM BEIJO. 
 
 
CONVERSE COM SEUS COLEGAS E RESPONDA: 
 
1)QUEM SURGIU DE REPENTE DURANTE A FESTA DE BATIZADO DA PRINCESA SEM SER CONVIDADA? 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 22 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Folha 41 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 42 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/MILNHA FAMÍLIA 
FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O  OUTRO, O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, proponha as crianças de brincarem de casinha em um dos ambientes externos da escola. Para 
a brincadeira, disponibilize os materiais em desuso que os pais cederam e que foram guardados na caixa do 
camarim, alguns retalhos de TNT e um espelho. Incentive as crianças a criarem algumas cabanas prendendo os 
materiais com galhos de árvores ou com outros recursos disponíveis no local. Em seguida, ajude-as a se 
organizarem em pequenos grupos compondo famílias e que combinem qual papel cada um assumirá na brincadeira. 
Coloque a caixa camarim e o espelho em um lugar acessível pra que todos peguem algum adereço. Durante esse 
momento, observe os papéis que cada um desempenha. 
 
2º Momento: 
Ao voltar para a sala, relembre às crianças o que elas fizeram antes e depois da brincadeira de casinha. Logo após, 
pergunte qual foi o papel de cada um na família no momento da brincadeira e o que fizeram para representar tal 
pessoa. Em seguida, peça para cada criança que conte algumas das coisas que faz com suas famílias, como: 
almoçar, brincar no parque, assistir filmes, viajar, andar de bicicleta. entre outras coisas. 
Na sequência, peça às crianças que pintem os quadradinhos das atividades que costumam fazer em casa 
disponibilizando a folha 41 do caderno do aluno para representar o que elas fazem. 

 
FOLHA 41 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MINHA FAMÍLIA 

 
PINTE OS QUADRINHOS DAS ATIVIDADES QUE VOCÊ COSTUMA AJUDAR A FAZER EM CASA  
 

 

 

 

 

 
          Lavar a louça       Dobrar a roupa          Molhar as plantas 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Limpar os móveis                Arrumar a cama   Arrumar a mesa 

 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/HORA DO TEXTO 
A BELA ADORMECIDA/FOLHA 42 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
1º Momento: 
Para começar a proposta dessa atividade, faça a roda de conversa e retorne ao texto anterior, certamente, irão se 
lembrar da história. Deixe-as falarem espontaneamente, diante da turma toda, as ideias que tiverem a respeito. 
Em seguida, faça a leitura da folha 42 do caderno do aluno, com inferências aos alunos dando a eles oportunidade 
de levantarem questões acerca da situação citada antes de sua pausa durante a leitura, sempre garantindo o 
suspense dos fatos que virão adiante, como forma de desafio, envolvimento e significado.  
Após isso, disponibilize a folha e prossiga as demais fases: leitura corrida pelo professor, leitura silenciosa feita pelos 
alunos e outras a partir da sua escolha quanto à tática de leitura que mais se identifique com a proposta da 
sequencia. 
 
2º Momento: 
Após a leitura, apresente a proposta para que descubram e decidam a resposta que darão e qual registro farão na 
folha.  
Como se trata de uma questão voltada para a interpretação de texto e com o objetivo de troca de ideias é provável 
que surjam diversas representações sobre a conclusão a que chegaram. 
 
 

FOLHA 42 

ATIVIDADE 3 – LINGUAGEM/HORA DO TEXTO 
A BELA ADORMECIDA 

 
PARA A PROTEÇÃO DA PRINCESA 

 
NO DIA SEGUINTE, O REI MANDOU ESCONDER TODAS AS 
ROCAS DAQUELE REINO. ALÉM DISSO, ORIENTOU QUE 
TRÊS DAS FADAS LEVASSEM SUA FILHA PARA A 
FLORESTA E QUE CUIDASSEM DELA ATÉ UM DIA APÓS 
ELA TER COMPLETADO DEZESSEIS ANOS. 
A PRINCESA CRESCEU, MAS COM FREQUENCIA, 
PERGUNTAVA ÀS FADINHAS QUEM MORAVA NAQUELE 
CASTELO, ENTÃO, ELA DESCOBRIU QUE NAQUELE 
LUGAR MORAVAM SEU PAI E SUA MÃE. IMEDIATAMENTE 
ELA SE PÔS A CORRER EM DIREÇÃO ÀQUELE 
MISTERIOSO LOCAL. 
AO CHEGAR, ENTROU SEM RECEIO E LOGO SE PERDEU, 
ATÉ QUE ENCONTROU UMA ESCADA SECRETA E 
DESCEU-A COM CUIDADO. AO PISAR NO ÚLTIMO 
DEGRAU, OLHOU AO SEU REDOR, DEPARANDO-SE COM 
UMA ENORME SALA, CHEIA DE ROCAS EMPILHADAS. 
TÃO LOGO PASSOU PERTO DE UMA DAS ROCAS, 
ESTICOU A MÃO PARA TOCÁ-LA, ESPETANDO-SE NA 
AGULHA, QUE AINDA DESPONTAVA BRILHANTE. 
IMEDIATAMENTE CAIU EM SONO PROFUNDO. COM ELA ADORMECERAM TODOS QUE NAQUELE CASTELO 
ESTAVAM. 
 
POR QUE A PRINCESA FICOU CONHECIDA COMO A BELA ADORMECIDA? 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 23 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 23 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Folha 43 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 44 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FOLHA 43 DO CADERNO DO ALUNO 

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

Professor, para esta atividade você precisará de cestos ou outro objeto semelhante e tampinhas de PET. 

 
1º Momento:  
Na roda de conversa, convide as crianças a ouvirem a canção Família, do CD infantil de Rita Hameh. 
Disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=EpDKjnRvWqM 
Peça que ouçam a primeira vez com os olhos fechados e prestem bastante atenção no que ela canta em seu ritmo. 
Em seguida, convide-as para cantar e dançar a canção. Converse com elas que cada um tem seu jeito próprio de 
dançar e isso deve ser respeitado. 
 
2º Momento: 
Em seguida, disponibilize para as crianças algumas tampinhas de garrafa PET dentro de uma cesta para que possam 
resolver a seguinte situação-problema: Beatrice e Antônio são primos. Os dois foram ao parque fazer um piquenique 
com a família. Na cesta havia várias frutas. Antônio comeu uma banana, e Beatrice dois morangos. Quantas frutas as 
crianças comeram?  
Convide-as a fazerem de conta que as tampinhas são as frutas na cesta e ao manuseá-las resolvam o desafio. Após, 
entregue a folha 43 do caderno do aluno e peça que pinte o quadrinho correspondente ao número que 
encontraram. 

 
FOLHA 43 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PIQUENIQUE 

 
ANTONIO E BEATRICE SÃO PRIMOS, OS DOIS FORAM AO PARQUE FAZER UM PIQUENIQUE COM A FAMÍLIA. NA CESTA 

HAVIA VÁRIAS FRUTAS. ANTONIO COMEU UMA BANANA E BEATRICE COMEU DOIS MORANGOS. QUANTAS FRUTAS 

ANTÔNIO E BEATRICE COMERAM? PINTE ABAIXO O QUADRINHO CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE FRUTAS QUE 

CADA UM DELES COMEU.  

 
 
 
 
 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

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


119  

  
 
 
 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ DESAFIO FINAL 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO – FOLHA 44 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: A folha 44 do caderno do aluno visa a culminância dos conhecimentos adquiridos por meio das 
atividades realizadas na sequencia ―A Confeitaria do seu Francisco‖, que teve como objetivo compreender o 
significado da adição. 
Na roda de conversa, inicie o desafio final lendo a situação problema, explorando o contexto. 
 
1º Momento: Feito isso, organize as crianças em pequenos grupos para iniciar a atividade.  
No desenvolver das atividades, circule entre os alunos e observe como eles interpretam o enunciado e o 
desempenho em resolver o problema. Note quais os recursos elas utilizam para representar os cálculos e quais 
métodos elas dominam. Se necessário, intervenha e apoie a produção das respostas. 
 

FOLHA 44 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ DESAFIO FINAL 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO  

 
A FAMA DA CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO CRESCE A CADA DIA. 
ALÉM DOS TRADICIONAIS BOLOS, ELE PREPARA PÃES, TORTAS E PUDINS. 
A DONA HELENA, AO VER AS GOSTOSURAS, FOI LOGO PEDINDO:  DUAS 
TORTAS E DOIS PÃES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAMOS CONTAR? PINTE ABAIXO O QUADRINHO CORRESPONDENTE AO NÚMERO DE GOSTOSURAS QUE 
DONA HELENA LEVOU PARA CASA 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 24 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 24 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 45 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 46 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 47 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retome a aula em que elas responderam quais as atividades que elas costumam realizar em 
casa no seu dia-a-dia. Comece contando as atividades que você realiza no seu cotidiano, por exemplo: preparar o 
café da manhã, ir para a escola trabalhar, voltar para casa, preparar o jantar ou o lanche da noite e assim por diante. 
Estimule cada criança a contar sua rotina. 
Solicite às crianças que falem quais atividades elas normalmente fazem na escola, como: roda de conversa, 
brincadeiras no pátio, biblioteca etc.  
 
2º Momento: 
Em seguida, peça às crianças que fechem os olhos e procurem relembrar as atividades do dia dia-a-dia delas.  
Ao final, solicite que mostrem os registros para os colegas e conte qual foi o momento que ela representou. À medida 
que apresentarem seus registros, escreva em caixa alta o nome da atividade representada. Ajude-as a se 
concentrarem nas experiências por meio de perguntas. Explique que elas não precisam responder oralmente, 
deverão apenas pensar nas respostas e depois representar na folha 45 do caderno do aluno, por meio de desenho. 
Em que lugar normalmente essa atividade acontece? Como é esse lugar? O que há nele? O que vocês fazem 
durante essas atividades? Usam que materiais?  
Ao final, disponibilize a folha e peça que elas façam o desenho. 

 
FOLHA 45 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MINHA ATIVIDADE PREFERIDA 

 
VOCÊ FAZ MUITAS COISAS INTERESSANTES DURANTE O DIA, AGORA, DESENHE ABAIXO, A ATIVIDADE 
QUE VOCÊ MAIS GOSTA DE FAZER. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 46 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Separe previamente, diversas imagens de árvores e frutas da floresta amazônica e na roda de conversa, deixe as 
crianças explorarem as imagens e comente com elas o quanto é bonita e cheia de diversidades a flora na floresta. 
Indague qual o clima das florestas, se ela é umida ou seca, se é úmida é porque tem água? E essa água vem de 
onde? Será que faz bem para as plantas e animais? E será que esse clima é bom para os indígenas e ribeirinhos? 
Promova o debate e observe o que as crianças comentam. 
 
2º Momento:  
Entregue a folha 46 do caderno e leia a proposta da atividade. Separe a turma em duplas auxiliando os pequenos a 
descobrirem a resposta. 
 

FOLHA 46 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/HORA DE INVESTIGAR 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
NAS FLORESTAS DO BRASIL, A TERRA SE APRESENTA BEM ÚMIDA, O QUE FACILITA O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA GRANDE DIVERSIDADE DE PLANTAS.  
AGORA, É COM VOCÊ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.amazonamazonia.com.br/2019/12/05/por-
uma-contagem-mais-ecologica-das-arvores/ 

 
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/10/bacuri-uma-
das-frutas-mais-populares-da-amazonia 

 
CONVERSE COM SEUS COLEGAs E PENSEM JUNTOS POR QUE O AMBIENTE NAS FLORESTAS É TÃO 
ÚMIDO? QUAL A CONCLUSÃO VOCÊS CHEGARAM? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.amazonamazonia.com.br/2019/12/05/por-uma-contagem-mais-ecologica-das-arvores/
https://www.amazonamazonia.com.br/2019/12/05/por-uma-contagem-mais-ecologica-das-arvores/
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/10/bacuri-uma-das-frutas-mais-populares-da-amazonia
https://www.brasildefato.com.br/2019/06/10/bacuri-uma-das-frutas-mais-populares-da-amazonia
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ATIVIDADE 3 – ARTE/EPESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de  
EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Organize as crianças na roda de conversa e inicie as atividades usando uma música que representa o ambiente da 
floresta ou que fale sobre as coisas que existem nesse lugar. Há vários vídeos que exploram esse tema. Isso servirá 
como estímulo para realização da atividade. Como sugestão, acesse esse vídeo no canal do Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=2ZB6dQ-Fjho 
Coloque a folha em um local de fácil acesso e, ainda na grande roda, faça a leitura de imagem. Fale sobre o autor da 
obra, que o seu nome é José Augusto, um artista brasileiro que tem a floresta como sua maior inspiração para pintar. 
Peça que elas observem com atenção, estimulando as crianças a levantarem suposições. Questione-os: como deve 
ser viver na floresta? Que sons podemos ouvir? Será que é um ambiente tranquilo? Que animais vivem na floresta? 
Quais cores e sons são mais frequentes? Que animal é esse? Essa floresta é mais fechada ou mais aberta?  
Lembre-se que não há erros, mas sim hipóteses. É um momento singular, onde não cabe julgar o feio ou bonito, ou o 
certo e o errado, pois todos estão buscando analisando métodos e não buscando resultados. 
 
2º Momento: 
Após esse momento, disponibilize a folha 47 do caderno do aluno e leia a proposta. Forme dulplas para que 
registrem suas impressões e garanta que todos tenham compreendido o que deverão realizar. 
Circule entre elas, observando se alguns alunos apresentam dificuldades e faça a mediação quando necessário. 
Observe, escute e se preciso, faça questionamentos instigando o desejo de explorar e conhecer o novo. 
 
3º Momento: 
Quando todos finalizarem suas produções, permita que elas apreciem e compartilhem os resultados. Organize uma 
exposição e busque colocar as produções de maneira que todos possam circular entre elas. Encerre, elogiando-os 
pela participação em todos os momentos da atividade. 

 
FOLHA 47 

ATIVIDADE 3 – ARTE/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
 
OLHE ATENTAMENTE AS FORMAS PRESENTES NESTA OBRA DE JOSÉ AUGUSTO. ALÉM DO RIO E DAS 
PLANTAS, ELE PINTOU UMA FAMÍLIA DE CAPIVARAS. AGORA RESPONDA!  
 
 

 
  
  

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/joseaugustoartistaplastico 

 
QUE OUTROS ANIMAIS VOCÊ ACREDITA QUE VIVEM NAS FLORESTAS? ESCOLHA UM DELES E DESENHE 
NO ESPAÇO ABAIXO. 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

NOME:________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2ZB6dQ-Fjho
https://www.facebook.com/joseaugustoartistaplastico
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AULA 25 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 5 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
  



125  

 
 
 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA/DANÇA DAS CADEIRAS 
FOLHA 48 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpo, gesto e movimento 
O eu, o outro, o nós 
 
1º Momento:  
Na grande roda, converse com as crianças que as atividades que realizam na escola 
acontecem por meio das brincaderias com os colegas e que brincar é muito bom e 
saudável para o convívio das crianças. 
Sendo assim, convide-as para participar de uma brincadeira chamada dança 
das cadeiras. Leve a turma para o pátio da escola e peça que ajudem a 
posicionar as cadeiras em uma grande roda. Coloque uma canção de sua 
escola e peça que escutem com os olhos fechados, com a intenção de 
sentir o ritmo e prestar atenção na letra. Combinem que, cantarão e 
dançarão ao redor das caderias do jeito que acharem que combina com 
a música. Em seguida, depois que a música parar, elas deverão 
rapidamente sentar em uma das cadeiras. Explique que, antes da 
música voltar a tocar, uma cadeira será retirada da roda, de forma que 
não haverá cadeira para todos. Quem demorar mais tempo para sentar 
ficará sem cadeira e sairá da roda para assistir a brincadeira. Aqueles 
que sentarem mais rápido continuará brincando. Ao final, quando restar 
apenas uma cadeira quem demorar menos tempo para sentar será o 
vencedor. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a_das_cadeiras 
 
2º Momento:  
De volta a sala converse com as crianças sobre o que acharam da brincadeira. Vale ressaltar que essa brincadeira 
pode gerar situações de conflito entre as crianças. É uma ótima oportunidade para exercitarem interações com seus 
pares pautadas no respeito. 
Relembre com os alunos de que é muito importante termos atitudes de paz e sempre fazer uso do diálogo e de uma 
boa conversa. 
Em seguida, disponibilize a folha 48 do caderno do aluno e peça às crianças que terminem de desenhar a cadeira 
que aparece na foto. Na sequência peça que observem a palavra CADEIRA escrita na folha. Peça que elas 
observem qual é a letra que se repete na palavra e faça o registro como souberem, no espaço destinado. 
 

FOLHA 48 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DANÇA DAS CADEIRAS 

 
HOJE, QUANDO BRINCARAM DE DANÇA DAS CADEIRAS, FOI MUITO DIVERTIDO! SEU PROFESSOR VAI COLOCAR UMA 
CADEIRA NO CENTRO DA SALA PARA QUE TODOS OLHEM COM BASTANTE ATENÇÃO. 
OBSERVE A IMAGEM ABAIXO E DESENHE AS PARTES QUE ESTÃO FALTANDO NA CADEIRA E DEPOIS DESENHE VOCÊ 
SENTADO NELA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVE A PALAVRA A SEGUIR: 
 
ESCREVA COMO SOUBER A LETRA QUE APARECE DUAS VEZES NESSA PALAVRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

A criança deverá escrever a letra A. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a_das_cadeiras
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
MODO DE VIVER NO MAR 

 
Campo de Experiências: 
 CORPOS, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Na grande roda, apresente aos alunos o tema que será trabalhado, em seguida, peça que façam uma 
viagem imaginária a uma praia. Pergunte para elas: O que será que tem nessa praia? Você já foi a uma praia? O que 
tem lá?  
 
2º Momento:Proponha o jogo dos sons fortes e fracos e explique como será. As crianças deverão formar trios ou 
grupos pequenos, onde um deles ficará de fora da sala de aula. Deixe que cada uma escolha o grupo do qual fará 
parte. 
Com a ajuda dos demais alunos, o professor esconderá os objetos, que deverão ser descobertos (no máximo 3), 
pelos alunos que ficaram do lado de fora da sala. 
Para dar pistas de sua localização a turma emitirá o som, por exemplo, das baleias, ou dos golfinhhos fracos e fortes, 
usando outro quando algumas das crianças se aproximarem ou se distanciarem muito do local onde os objetos estão 
escondidos.  
 
3º Momento: Quando todos os objetos forem encontrados, repita o jogo, dessa vez trocando quem ficará fora da 
sala, até que os objetos sejam novamente escondidos. 
Após encontrarem todos os objetos que foram escondidos, reorganize as crianças na roda e converse sobre seus 
pensamentos e sentimentos.  
Deixe que expressem suas sensações e atitudes diante a cada momento que participaram – quando se aproximaram 
ou quando se afastaram dos objetos escondidos. 
Encerre a atividade, ressaltando a importância de todos. 
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 6 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 26 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 50 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/BRINCADEIRA DE CORDA 
FOLHA 49 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Reuna as crianças na grande roda e mostre para ela a obra 
de Ivan Cruz, Várias Brincadeiras, impressa numa folha A4. Fale sobre o 
artista, conte que ele é do estado do Rio de Janeiro e que ele gosta muito 
de pintar brincadeiras de quando era criança. Para ajudá-las a interpretar 
a obra, levante alguns questionamentos, tais como: Quais brincadeiras 
aparecem na pintura? Qual dessas brincadeiras você já brincou? Onde 
elas estão brincando? E outros que forem surgindo nesse momento.                                      
https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/ 
Convide a turma para que a partir de hoje, cada dia brincar de alguma 
bricadeira retratada pelo artista. Para a realização da primeira brincadeira, 
retorne o detalhe da obra em que mostra uma menina pulando corda e 
pergunte para a turma: Quem gosta de pular corda? Como que vocês 
brincam com seus amigos de pular corda? As respostas podem variar de 
acordo com a região do Brasil, como por exemplo: cobrinha, reloginho, salada saladinha, entre outros. 
 
2º Momento:  Leve a turma para o ambiente externo da escola. Em primeiro momento, as deixe brincarem livremente 
com as cordas disponibilizadas, aproveite e obseve as variações que experimentam e suas habilidades motoras. Em 
seguida, convide as crianças para participar de brincadeiras de corda direcionadas. Solicite duas crianças que se 
candidatem para segurar e montar a corda, explicando-lhes que durante a brincadeira a dupla será trocada por outro 
par, para que todos possam pular. Organize a fila para elas brincarem. Primeiro, peça a dupla que segura a corda, 
que a deixe reta, parada a alguns centímetros do chão. Oriente as crianças para passarem rastejando por baixo da 
corda. Depois peça que mexam a corda formando uma linha curva, de forma que pareça uma cobra andando quase 
encostada ao chão. Convide-as para pularem cinco vezes a cobrinha, contando em voz alta. Enfim, peça que pulem 
a cobra em duplas, uma de frente para a outra, buscando sincronizar o ritmo dos cinco pulos por meio da contagem.  
Após essa rodada, vá para algum local da escola que tenha calçada como piso, escreva com giz em tamanho 
grande, os números 1, 2, 3, 4, e 5, correspondente à quantidade de pulos que deram em duplas na corda. Convide as 
crianças para caminharem sobre os traçados dos números. Após andarem sobre o número 1 dar um pulo, sobre o 
número 2, dois pulos e assim sucessivamente. 
 
3º Momento:  
De volta à sala de aula, distribua a folha 49 do caderno do aluno e explique a proposta da atividade: representar o 
movimento da corda na hora da brincadeira e depois representarem os cinco pulos que deram sobre a corda da 
maneira que souberem. No decorrer do desenvolvimento das atividades, circule entre eles e faça a mediação quando 
necessário.  

 
FOLHA 49 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
BRINCADEIRA DE CORDA 

 
COM COLA COLORIDA REPRESENTE O MOVIMENTO DA COBRINHA FEITO PELA CORDA. 
 

Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTE, COMO SOUBER OS CINCO PULOS QUE VOCÊ E SEU COLEGA DERAM SOBRE A CORDA 
DURANTE A BRINCADEIRA. 
 
A criança deverá representar a quantidade da forma que souber. 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
A BELA ADORMECIDA/FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento  
Na roda de conversa, inicie as atividades com a última parte do conto. Dessa forma, possibilitaremos às crianças 
condições necessárias para organizar o pensamento e percorram pelos fatos da história contada até esse momento. 
Faça a leitura com inferência e, em seguida apresente às crianças a folha 50 do caderno do aluno. Essa atividade 
tem a intenção de que os alunos possam recuperar as informações claras no texto para unir os episódios narrados e, 
nesse sentido, responderem às propostas de compreensão e interpretação de texto. 
Sendo assim, é muito importante que os alunos tenham oportunidade de falar sobre as leituras realizadas até aqui.  
 
2º Momento: 
Apresente a proposta da folha 50 do caderno do aluno e lembre-se de proporcionar às crianças, momentos de 
comparação de ideias acerca dos conteúdos, pois compreendemos que o aprendizado é construído, pensando, 
discutindo, comparando opiniões e métodos. 
 
 

FOLHA 50 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ 
A BELA ADORMECIDA 

 
CEM ANOS SE PASSARAM... 
UM DIA, UM JOVEM PRÍNCIPE RESOLVEU  
EXPLORAR O CASTELO QUE, CONFORME TODOS 
DIZIAM, ESCONDIA UM GRANDE SEGREDO. 
AO CHEGAR, DEPAROU-SE COM UMA ENORME 
CERCA DE ESPINHEIROS. AO TOCÁ-LA COM SUA 
ESPADA, ELA SE ABRIU E ELE VIU UM ENORME 
CASTELO. 
DESTEMIDO, O PRÍNCIPE ENTROU, PERCORREU 
SALAS E SALAS, ONDE TODOS DORMIAM, ATÉ 
QUE EM UMA DELAS UMA JOVEM CHAMOU A SUA 
ATENÇÃO. 
ERGUEU-A DO CHÃO, LEVANDO-A NO COLO ATÉ 
ENCONTRAR UM LUGR EM QUE ELA PUDESSE DEITÁ-LA. DEPOIS DE ACOMODÁ-LA, OLHOU PARA ELA POR 
ALGUNS MINUTOS E LOGO PERCEBEU QUE SE APAIXONARA. POR IMPULSO, DEBRUÇOU-SE SOBRE ELA E 
DEU-LHE UM BEIJO CARINHOSO. NO MESMO INSTANTE, ELA ACORDOU, ASSIM COMO TODOS NAQUELE 
CASTELO.  
A MENINA, EM SEGUIDA, LEVANTOU-SE, SURPRESA COM A PRESENÇA DO PRÍNCIPE QUE TINHA 
QUEBRADO O FEITIÇO FEITO POR UMA DAS FADAS DAQUELE REINO. A PRINCESA LOGO SE ENCANTOU 
COM ELE TAMBÉM. AO FINAL, ELES SE CASARAM E FORAM FELIZES PARA SEMPRE. 

 
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim com adaptações 

 
DESENHE QUEM SALVOU A PRINCESA DA MAGIA LANÇADA PELA BRUXA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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AULA 27 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 27 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 52 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/COBRINDO OS NÚMEROS  
FOLHA 51 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome com as crianças a pintura de Ivan Cruz; a brincadeira de roda e peça que 
contem quantas crianças o artista representou. Logo após, leve as crianças para a área externa, para brincarem de 
roda, cantando a canção Terezinha de Jesus. Primeiro, apresente ou relembre a letra. 
A canção está disponível em https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/984009/ 
 
TEREZINHA DE JESUS 
 
TEREZINHA DE JESUS 
DE UMA QUEDA 
FOI AO CHÃO 
ACUDIRAM TRÊS CAVALHEIROS 
TODOS DE CHAPÉU NA MÃO 
 
O PRIMEIRO FOI SEU PAI 
O SEGUNDO SEU IRMÃO 
O TERCEIRO FOI AQUELE  
QUE A TEREZA DEU A MÃO 
 
DA LARANJA, QUERO UM GOMO 
DO LIMÃO, QUERO UM PEDAÇO 
DA MENINA MAIS BONITA,  
QUERO UM BEIJO E UM ABRAÇO 
 
2º Momento:  
Sentados na roda, verifique, por meio de algumas perguntas, o que as crianças compreenderam da primeira estrofe 
da música: Como é o nome da personagem principal da canção? O que aconteceu com a Terezinha de Jesus? O 
que quer dizer a palavra cavalheiro? (Explique para as crianças que cavalheiro era um termo usado muito tempo 
atrás para referenciar homens e que nessa época as mulheres eram chamadas de damas). Quantos cavalheiros 
apareceram na canção?  
Em seguida distribua a folha 51 do caderno do aluno e solicite às crianças que passem o dedo sobre a grafia dos 
números e depois cubram o traçado. 
 

FOLHA 51 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
 COBRINDO OS NÚMEROS  

 
VAMOS REGISTRAR O TRAÇADO DOS NÚMEROS, PRIMEIRO PASSE O DEDO SOBRE O TRAÇADO E DEPOIS 
CUBRA OS PONTILHADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/984009/
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
A BELA ADORMECIDA/FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome o texto da última aula e questione com a turma, como eles acham que as pessoas 
estavam após dormirem cem anos. Permita que eles falem de forma livre e expontânea. 
 
2º Momento: 
Separe a turma em duplas e disponibiize a folha 52 do caderno do aluno. Nesse momento você poderá reler 
novamente o trecho da história: Cem anos se passaram (...)  
Em seguida, apresente a proposta para que discutam e decidam qual resposta irão dar e como farão esse registro.  
Circule entre as duplas e faça a mediação quando for preciso. 
 

FOLHA 52 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
A BELA ADORMECIDA 

 
NO MOMENTO EM QUE A PRINCESA DESPERTOU, TODOS OS MORADORES DA CORTE ACORDARAM COMO 
SE O TEMPO TIVESSE PARADO. COMO QUE VOCÊ ACHA QUE O CASTELO FICOU DEPOIS DE TER 
DORMIDO POR TANTO TEMPO? REPRESENTE SUAS IDEÍAS ABAIXO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 28 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 28 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/TEREZINHA DE JESUS 
FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Organizados na roda de conversa, retome com os alunos a brincadeira de roda com a música Terezinha de Jesus. 
Em seguida trabalhe com eles a terceira estrofe da música: 
 

DA LARANJA, QUERO UM GOMO 
DO LIMÃO, QUERO UM PEDAÇO 

DA MENINA MAIS BONITA, 
QUERO UM BEIJO E UM ABRAÇO 

 
2º Momento: 

Mostre em uma laranja e em um limão cortados ao meio, a parte interna chamada 
gomo. Mostre que são como saquinhos cheios de suco dentro.  
Ofereça um gomo de laranja e um de limão para cada criança, incentivando-as a 
explorarem as duas frutas, por meio dos sentidos (paladar e olfato.) Para fortalecer a 
exploração, questione: As formas da laranja e do limão se parecem com qual forma 
geométrica? Em seguida mostre e nomeie as formas existentes na sala, como 
círculo, quadrado, triângulo para as crianças realizarem a identificação. 
Explique às crianças que as frutas são alimentos muito saudáveis e que a laranja e o 
limão ajudam na prevenção de gripes e resfriados. Além de comer as frutas ao 
natural, pode fazer chá e doce com a laranja e com o limão. Após a atividade peça 
que as crianças lavem as mãos, informando que podem ficar com manchas na pele 

se ficarem expostas ao sol. 
 
3º Momento: 
Organizados na roda novamente, distribua a folha 53 do caderno e solicite que as crianças cubram a laranja com 
papel picado e pintem a letra que se repete na palavra laranja. 
 

FOLHA 53 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
TEREZINHA DE JESUS 

 
FAÇA O QUE SE PEDE: 
 
CUBRA A LARANJA COM PAPEL PICADO E EM SEGUIDA, PINTE A LETRA QUE SE REPETE NA PALAVRA 
LARANJA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/FAZENDO A RECEITA DO SEU FRANCISCO 
A CONFEITARIA DO SEU FRANCISCO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, a professora explica que hoje elas irão preparar uma receita de bolo de cenoura do seu 
Francisco. Previamente prepare um cartaz com a receita e mostre aos alunos o que precisarão para usar no bolo 
 

RECEITA DO BOLO DE CENOURA DO SEU FRANCISCO 

 
INGREDIENTES PARA O BOLO 

3 CENOURAS MÉDIAS 
4 OVOS  
½ DE CHÁ DE ÓLEO 
1 XÍCARA DE CHÁ DE AÇÚCAR 
1 XÍCARA DE CHÁ DE FARINHA DE TRIGO 
2 XÍCARAS DE CHÁ DE FARINHA DE TRIGO 
1 COLHER DE SOBREMESA DE FERMENTO 
 
INGREDIENTES PARA A CALDA 

200 G DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 

1 COLHER DE SOBREMESA DE MANTEIGA 

1 XÍCARA DE CREME DE LEITE (200MG) 

 
MODO DE PREPARO 

BATA NO LIQUIDIFICADOR A CENOURA COM OS OVOS, O OLÉO E O AÇÚCAR POR CINCO MINUTOS. 
TRANSFIRA PARA UM RECIPIENTE MAIOR, ACRESCENTE A FARINHA, MISTURANDO BEM, E, POR FIM, INCORPORE O 
FERMENTO. 
DESPEJE EM UMA FORMA UNTADA E ENFARINHADA 
ASSEM EM FORNO MÉIDO PRÉ-AQUECIDO (180º) POR 30 MINUTOS OU ATÉ FIRMAR (FAÇA O TESTE DO PALITO) 
DESENFORME MORNO E DEIXE ESFRIAR E SIRVA COM A CALDA 
 
CALDA 

DERRETA O CHOCOLATE EM BANHOH MARIA OU NAS. 
DERRETA A MANTEIGA EM FOGO BAIXO, JUNTE O CHOCOLATE E O CREME DE LEITE E MEXA POR 10 MINUTOS OU 
ATÉ ENCORPAR. 
 

2º Momento: Organize um espaço no quais todas consigam participar, por exemplo, em volta de uma mesa grande 
que seja na altura das crianças ou em uma roda no chão, sobre uma toalha. 
Permita que elas explorem os ingredientes e os utensílios. Deixe que manuseiem, cheirem, experimentem e façam 
comentários. Verifique se todas participam da atividade. Algumas podem querer mexer, mas não tomar a iniciativa. 
Reconheça essa atitude e convide a criança a pegar um ingrediente. Se necessário, coloque-o na sua mão e deixe 
que ela se aproxime para ver ou tocar, respeitando sua vontade.  
Peça que confiram os ingredientes: você lê um de cada vez na receita e elas os encontram, os contam e os agrupam 
conforme suas semelhanças. Peça que agrupem os utensílios, elas podem escolher separá-los pelo formato, função, 
cor ou outra característica que preferirem. Seja responsivo aos seus comentários e manifestações. 
Nesse momento, você pode perguntar: Vamos conferir os ingredientes? Eu vou ler e vocês confirmam se ele está aí. 
(Lê no cartaz apontando) Duas xícaras de farinha. Essa é a farinha! E como vamos medir? Tem outro ingrediente 
parecido com a farinha? O açúcar! Por que eles parecem? Os dois são um pozinho e são brancos! 
Convide as crianças para preparar a receita e deixe que tomem iniciativas e participem de todas as partes do 
processo: medir os ingredientes colocá-los no recipiente, misturá-los etc. 
Converse sobre as medidas, as quantidades, a transformação dos ingredientes, 
os sabores, as texturas e deixe que façam testes e que explorem essas 
medições. 
 
3º Momento: Quando as receitas estiverem prontas, sente-se com todas as 
crianças para que vejam e experimentem o resultado final. Você pode levá-las 
ao refeitório ou fazer um piquenique, tanto em um espaço da sala como em um 
ambiente externo. Converse com elas sobre o que fizeram, sobre as etapas que 
seguiram, sobre a transformação dos ingredientes durante o preparo e depois de 
ir para o forno (se esse for o caso). Convide-as para provar o resultado, mas 
respeite aquelas que não quiserem. Deixe que expressem suas ideias, 
sensações, que façam questionamentos, que recontem a experiência e que 
façam relações com outros momentos que vivenciaram, enfim, permita que elas liderem a conversa e participe com 
uma escuta atenta e comentários que demonstrem sua atenção e interesse pelo que compartilham. 

 
Com adaptações: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4809/fazendo-uma-receita 

  

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4809/fazendo-uma-receita
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AULA 29 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 4 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
Atividade 1 – Folha 54 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 55 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/FORMANDO DUPLAS 
FOLHA 54 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
 
1º Momento: Relembre com as crianças a brincadeira das cordas. Questione a elas quantas duplas foram formadas 
durante a brincadeira. Se achar necessário, reorganize as duplas novamente e realize a contagem termo a termo. 
 
2º Momento: Distribua a folha 54 do caderno do aluno e solicite às crianças que circulem as duplas constantes na 
folha. Em seguida, registre o algarismo total de duplas formadas na sala.  
 

FOLHA 54 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
FORMANDO DUPLAS 

 
AS CRIANÇAS DA IMAGEM ABAIXO QUEREM PULAR CORDA EM DUPLAS, DA MESMA MANEIRA QUE VOCÊ 
FEZ ANTERIORMENTE. ORGANIZE A BRINCADEIRA CONTORNANDO AS CRIANÇAS DE DUAS EM DUAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E VOCÊ, FEZ DUPLA COM QUEM? FALE COM OS COLEGAS PARA LEMBRAR COMO FOI A BRINCADEIRA. 
QUANTAS DUPLAS AS CRIANÇAS DA TURMA CONSEGUIRAM FORMAR? REPRESENTE A QUANTIDADE COM 
RISQUINHOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

 
 

Resposta Pessoal 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA  
MODO DE VIVER NA FLORESTA/ 

 
Campo de Experiências: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇO, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a aula em que as crianças dançaram e cantaram a cantiga de roda ―Sai 
piaba‖ e convide-as  a participarem da montagem de uma piaba. Nesta proposta,  será montado um origami de 
piabinha. As crianças poderão, após a confecção do peixe, fazer um registro da atividade coletivamente, num grande 
papel pardo.  
 
2º Momento: Prepare previamente alguns materiais. 

 Régua, folhas de papel, tesoura, lápis cola e barbante. 

Dicas Você poderá usar folhas de sulfite, papeis usados, jornal, revista velha, dentre outros. 
Em muitos casos usa-se a dobra no papel somente para fazer vincos; em razão disso, marque sempre muito bem as 
dobras, usando a régua ou a ponta dos dedos. Geralmente se usa um papel quadrado na confecção do origami. 
 

Passo a passo da dobradura de peixe 
Este peixinho simpático é muito fácil de ser feito, siga o molde abaixo. 
 
1.Pegue uma folha quadrada e dobre quase ao meio, com um lado ficando um dedo maior do que o outro 
2. Passe a cola na sobra, vire e aperte. 
3. Dobre e cole o fundo para dar forma ao peixe. 
4. Cole os olhos, rabos e barbatanas de papel colorido (o crepom é mais vivo e flexível). 
5. Amarre um pedaço de barbante na boca já aberta. 
6. Amarre um fio de barbante em uma varinha de bambu e sai brincando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o passo a passo: acesse – http://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-um-origami-de-peixe/ 
 
3º Momento: Leve as crianças para o pátio da escola para brincarem com suas piabas e cantarem a música “Saia 
Piaba” novamente. 
  

http://www.fazfacil.com.br/artesanato/como-fazer-um-origami-de-peixe/
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ATIVIDADE 2 – ARTE /PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/ FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças que na floresta existem vários animais, como já foi visto nas aulas 
passadas e que lá também vivem várias borboletas coloridas que voam de lá pra cá. Apresente várias imagens de 
borboletas com formas e cores diferentes e chame a atenção das crianças para as linhas que a compõe. Faça 
perguntas tais como: Vocês já viram uma borboleta? Onde você viu? Qual a cor dela?  
 
2º Momennto: 
Em seguida, leia a proposta da folha 55 do caderno do aluno  e questione-as de modo que todas saibam o que 
fazer. Enquando as crianças realizam a proposta, circule entre elas, observando e anotando as táticas que econtram 
para resolver a atividade. Caso alguma delas não entenda a proposta, mude as palavras e explique novamente, sem 
dar a resposta. 
 

FOLHA 55 

ATIVIDADE 2 – ARTE /PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/ 

 
AS BORBOLETAS PODEM SER VISTAS EM AMBIENTES DE FLORESTA E EM OUTROS LUGARES. SÃO 
ADMIRADAS POR SUA SUAS CORES E TAMANHOS E FORMAS. OBSERVE ALGUMAS DELAS ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/borboletas-para-saudar-a-primavera/ 
 

 
AGORA É COM VOCÊ! CRIE A IMAGEM DE UMA BORBOLETA SÓ SUA. ESCOLHA AS CORES, A FORMA E O 
TAMANHO PARA ENTÃO REPRESENTÁ-LA ABAIXO. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 
  

https://conexaoplaneta.com.br/blog/borboletas-para-saudar-a-primavera/
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AULA 30 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 30 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1/Folha 56 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

11ª 16h 16h30 Jantar  
- Higiene das mãos 

- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
 FOLHA 56 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na grande roda, retome com as crianças a música Terezinha de Jesus, em seguida, peça que elas representem uma 
laranja e um limão por meio de pintura. Para isso, organize, com elas, mesas e grupos disponibilizando: várias cores 
de tinta guache, pincéis, potes com água; retalhos de tecido. Disponha uma folha de papel no tamanho de 25cm x 
25cm, para cada uma realizar a pintura.  
 
2º Momento: 
Depois que o trabalho estiver seco, ajude-as a colar na folha 56 do caderno do aluno. Em seguida, peça-lhes que 
representem, por meio de desenho, a figura geométrica que mais se parece com a forma do limão e da laranja, 
 

FOLHA 56 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
TEREZINHA DE JESUS  

 
APÓS EXPERIMENTAR AS FRUTAS LARANJA E LIMÃO, PINTE-AS COM TINTA GUACHE SOBRE UM PEDAÇO 
DE PAPEL E DEPOIS QUE A PINTURA SECAR, RECORTE E COLE NO ESPAÇO ABAIXO. 
 

LARANJA LIMÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
DESENHE A FIGURA GEOMÉTRICA COM A QUAL AS FORMAS DA LARANJA E LIMÃO SE PARECEM. 

A criança deverá desenhar um círculo. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA/ATIVIDADE INICIAL 
BRINCADEIRAS E MÚSICA DO BRASIL/FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa proponha uma brincadeira com as crianças. Cante e brinque com elas a cantiga ―Laranja 
madura‖, uma brincadeira típica da Região Norte, mais precisamente do Acre.  
Você pode acessar no you tube: https://www.youtube.com/watch?v=3HWne9D8BnA 
Utilize objetos do dia-a-dia ou o próprio corpo dos alunos, como as palmas; o bater a mão na boca enquanto canta a 
música ou emite sons, os pés ou qualquer outro material ressonante que esteja presente na sala, possibilitando que 
as crianças percebam a variedade de sons. 
 
Como é a brincadeira 
As crianças formam uma roda e cantam a música abaixo, substituindo "Pedrinho" e "Maria" pelo nome de alguém que 
está na roda. 
A pessoa cujo nome foi dito tem que se virar de costas, mas continua na roda. 
A brincadeira termina quando todos estiverem rodando com as costas viradas para dentro da roda. 
 

"Quanta laranja madura menino 
De que cor são elas 
Elas são verdes e amarelas 
Se vira, Pedrinho 
Da cor de canela 
Se vira Maria 
Da cor de canela." 

 
 

https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/roda/566-laranja-madura 
 
Professor observe a exploração de movimentos, de equilíbrio e de domínio corporal das crianças. 
 
2º Momento: 
Após a brincadeira de roda, continue cantando várias vezes a canção com as crianças. Se for possível, utilize nesse 
momento, tambor e chocalho.  
Possibilite que a metade da sala toque chocalho e a outra metade o tambor, despertando nas crianças as sensações 
de criar sons nunca antes emitidos.  
Em seguida, pergunte para as crianças o que mais gostaram de fazer e ouvir. Permita que elas falem livremente e de 
forma espontânea sobre o que sentiram e verbalizem suas opiniões, trazendo seus conhecimentos a respeito dos 
acontecimentos e de suas sensações. Apresente a folha 57 do caderno do aluno, oriente-as sobre o que se pede e 
forme as duplas. Circule entre elas e se for necessário, faça a mediação. 
 
 

FOLHA 57 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA/ATIVIDADE INICIAL 
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DO BRASIL 

 
PARA ACOMPANHAR A MÚSICA ―LARANJA MADURA‖ MEU PROFESSOR TOCOU TAMBOR E CHOCALHO.  
 REPRESENTE ABAIXO O SOM QUE VOCÊ MAIS GOSTOU: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3HWne9D8BnA
https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/roda/566-laranja-madura
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 7 

 
AULAS DE 31 a 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145  

AULA 31  - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 31 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, exponha a atividade realizada na aula anterior, que contém a pintura da laranja e do limão. 
Convide a turma para apreciar os trabalhos e levante algumas questões sobre a origem dos alimentos: De onde vêm 
a laranja e o limão que comemos? Provavelmente, elas responderão que vêm do mercado. Sendo assim, questione: 
E de onde as frutas vêm antes de chegar ao mercado?  
Receba as colocações da turma e explique para elas que antes de chegar ao mercado, as frutas nascem de plantas 
cultivadas na terra. Mostre imagens variadas de árvores frutíferas e pergunte: Que frutas vocês gostam mais? 
Quantas frutas vocês comem por dia? Fale que a recomendação é comer três frutas por dia. Depois, questione as 
crianças: Que outras plantas podemos comer? 
Explique que as pessoas também se alimentam de folhas, como alface e agrião, de raízes, como a batata e a 
cenoura, de sementes, como ervilha e castanha e até mesmo de flores, como a couve-flor e brócolis. Informe que as 
plantas são chamadas de vegetais e fazem muito bem a saúde e devem ser comidas diariamente. Se por acaso, sua 
escola tenha um pomar ou horta, leve as crianças para terem contado com a origem dos vegetais comestíveis da 
natureza, Outra possibilidade, é organizar um passeio e levar as crianças ao supermercado, para que elas possam 
observar tocar e cheirar alguns alimentos. 
 
2º Momento: 
Organize um momento de degustação de frutas na escola, 
solicitando previamente a cada família que envie um tipo de 
fruta da estação. Peça que lavem as mãos a fim de 
ajudarem a preparar a mesa. Peça às crianças que sintam o 
aroma e que observem suas formas, cores e texturas, antes 
de sentir o sabor. Durante esse momento, pergunte a elas 
sobre o sabor das frutas. 
Após essa exploração por meio dos sentidos, convide a 
turma a modelar algumas delas com massinha de diversas 
cores com o objetivo de colocá-las em um cesto. Combine 
qual fruta cada criança irá modelar, para obter uma 
variedade de frutas. À medida que vão terminando, peça 
que coloquem a fruta no cesto. Ao final, convide a turma para apreciar o trabalho coletivo que realizaram. 
 
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 

  

http://www.qdivertido.com.br/vamosbrincar.php
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
 A BELA ADORMECIDA/FOLHA 58 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Forme a roda de conversa e retome a história da Bela Adormecida. Será um momento para troca de ideias acerca da 
leitura do texto, permitindo que as crianças mergulhem no universo da imaginaçao e exponha seus pensamentos. 
Essa atividade deverá ser realizada de preferência individualmente, porém, se for mais conveniente, organize em 
duplas. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 58 do caderno e em seguida leia a proposta da atividade. Você deve lembrar que esta proposta 
depende especialmente, da compreensão, pelas crianças, do que está sendo pedido. É importante se conscientizar 
de que, mesmo lendo pausadamente e dando explicações, algumas crianças podem, ainda, não ter compreendido o 
que foi solicitado.  
É provável no caso dessa proposta, que surjam várias ideias já que as crianças dessa faixa etária fantasiam sobre o 
que pensam, cada uma a seu modo. Isso enriquecerá a troca de opiniões e o mometo da socialização das respostas 
dadas. 
 

FOLHA 58 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
 A BELA ADORMECIDA 

 
DAS FADAS QUE APARECEM NAS HISTÓRIAS INFANTIS, QUAL DELAS VOCÊ ESCOLHERIA PARA LHE 
AJUDAR EM SITUAÇÕES DIFÍCEIS? FAÇA O DESENHO ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 32 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 32 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
-- Atividade 1 – Folha 59 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA /DE ONDE VÊM AS FRUTAS? 
FOLHA 59 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, aborde a importância das plantas para o planeta e o cuidado e respeito que 
devemos ter em relação aos seres que convivemos. Relembre que as plantas proporcionam alimento para as 
pessoas e também para muitos animais. Com elas, é possível preparar pratos para comermos nas refeições e 
algumas bebidas, como sucos, chás e café. Ressalte também que muitos remédios e produtos de higiene são 
produzidos com plantas. Além de tudo isso, explique que as plantas produzem oxigênio (nome dado ao ar que 
respiramos) para o planeta. As plantas são muito importantes para a vida do planeta e devem ser plantadas e 
cuidadas pelas pessoas. 
 
1º Momento: Distribua a folha 59 do caderno do aluno o e peça às crianças que escolham uma das árvores 
(mangueira ou abacateiro) e façam a representação dela por meio de colagens e desenhos. 
 

FOLHA 59 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
DE ONDE VÊM AS FRUTAS? 

 
A ÁRVORE QUE DÁ MANGA É A MANGUEIRA. A ÁRVORE QUE DÁ ABACATE É O ABACATEIRO. AGORA, 
ESCOLHA A MANGUEIRA OU O ABACATEIRO PARA REPRESENTAR, POR MEIO DE DESENHOS E 
COLAGENS, COMO FICOU A ÁRVORE AO FINAL DA BRINCADEIRA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/PRODUÇÃO DE TEXTO 
 A BELA ADORMECIDA/FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a história da ―Bela Adormecida‖ e fale com a turma 
que eles vão produzir uma história. É muito importante ressaltar que a produção de 
texto coletiva é muito significativa no sentido de possibilitar a troca de ideias ao 
mesmo tempo em que as crianças aprendem a respeitar a opinião do outro, a ouvir 
e a falar na hora certa.  
 
2º Momento: 
Apresente a folha 60 do caderno do aluno e sua proposta. O objetivo é que eles 
contem a história que revela o que aconteceu na vida do príncipe e da princesaa 
que os tornou ―felizes para sempre‖. Faça perguntas como: Onde eles foram morar? Será que tiveram filhos? 
Provoque suspense e deixe as ideias surgirem. Você será a pessoa que vai escrever o texto proposto fazendo a 
mediação nas colocações.  
Uma atenção especial aos aspectos que devem ser obervados na hora da construção da produção de texto é o 
processo criativo desenvolvido pelas crianças ao buscarem sua intenção de escrita. 
 

FOLHA 60 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/PRODUÇÃO DE TEXTO 
 A BELA ADORMECIDA 

 
O PRÍNCIPE E A PRINCESA FORAM FELIZES PARA SEMPRE! 
O QUE ACONTECEU NA VIDA DELES QUE MOTIVOU TODA ESSA FELICIDADE? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 33 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 33 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas brincarão de ―Corre, cutia‖. Logo após, leve-as 
para fora da sala e num espaço amplo forme uma roda e diga que todas, com exceção de uma, devem ficar sentadas 
na roda. A criança que ficou de fora deve correr em volta da roda com um lenço na mão, enquanto as outras recitam 
simultaneamente a parlenda ―Corre, cutia‖. 
Sem que ninguém da roda note, a criança de fora deve deixar cair o lenço atrás de alguém. Quando a criança 
perceber que o lenço está atrás dela, deve perseguir o coleguinha que deixou o lenço, que deve correr para ocupar o 
lugar vago na roda. Se ela for pega antes de chegar ao lugar vago, continuará em sua função. Se conseguir ocupar o 
lugar vazio, a criança escolhida ficará do lado de fora com o lenço na mão. 
 
Você pode acessar https://www.youtube.com/watch?v=Okz41Yrxag8 
 
2º Momento: Ao retornarem para a sala apresente a folha 61 do caderno do aluno e peça que elas prestem 
atenção na imagem e expliquem o que as personagens estão fazendo. Assim que reconhecerem a brincadeira Corre, 
cutia apresente a proposta da atividade. 
Quando elas contarem quantas crianças estão na cena, observe se elas consideram que está na roda e quem está 
fora dela. Assim, você avaliará se elas contam termo a termo e também se apropriaram bem a brincadeira. Logo 
após, peça que desenhem o lencinho e onde elas deixariam. Ao final faça uma exposição dos trabalhos para que 
elas apreciem e observem onde os colegas desenharam o lenço. 
 
 
 

FOLHA 61 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
CORRE, CUTIA 

 
OBSERVE A CENA. QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO BRINCANDO DE CORRE, CUTIA? REGISTRE SUA 
RESPOSTA NO QUADRO ABAIXO. 
 
 
CORRE, CUTIA 
 
CORRE, CUTIA, 
NA CASA DA TIA,  
CORRE CIPÓ, 
NA CASA DA VÓ. 
 
LENCINHO BRANCO  
CAIU NO CHÃO. 
MOÇA BONITA  
DO MEU CORAÇÃO 
 
Da tradição popular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

Resposta pessoal 

https://www.youtube.com/watch?v=Okz41Yrxag8
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/ATIVIDADE INICIAL 
O PEQUENO PESQUISADOR/FOLHA 62 DO CADERNO DO ALUNO 

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

Professor, “O pequeno pesquisador” é uma sequência que aborda espaços e formas e tem como personagem 
principal um garotinho bem curioso chamando Luis. Junto com ele, as crianças investigam as formas geométricas, 
com o desafio de saber diferenciar uma das outras. 

 
Preparação: 
Para iniciar essa sequencia você precisará organizar em sua sala de aula, um baú de 
formas, que as crianças deverão explorar em diversos momentos da aula. Para fazer 
o baú, pegue qualquer caixa grande e decore-a com diversas figuras geométricas e 
seu baú de formas já estará pronto! O próximo passo é enchê-lo de embalagens de 
diversos tamanhos e formas. Orientamos que o baú serja organizado com 
embalagens pequenas, por exemplo: caixa de fósforos, de remédio, de palito de 
dentes, com formatos redondos e triangulares.  

https://www.vivadecora.com.br/revista/moveis-de-papelao/ 
 

1º Momento: Com as crianças organizadas na roda de conversa, faça a leitura do texto e explore a palavra ―curioso‖ 
com o objetivo de que as crianças notem que essa palavra se refere a um comportamento e que elas também podem 
ser tão curiosas quanto o Luis. Mostre a sala de aula, a escola e suas formas. Essa folha do caderno é a introdução 
da frequencia, desta forma trabalhe de forma minunciosa para que as crianças compreendam e interpretem a 
história. 
 
2º Momento: 
Após esse momento, chame a atenção de todos para a situação-problema proposta na atividade. Organize a turma 
em pequenos grupos e inicie a tarefa. Nesse momento, circule pela sala e estimule-as para falarem sobre o que elas 
veem e, logo após, escolham duas formas geométricas e façam o registro.  
É muito importante utilizar a estratégia do trabalho em grupo, pois ela possibilita uma melhor organização e facilita 
para as crianças resolverem situações-problema propostas. Ao final, organize num espaço visível para toda turma e 
proponha a exposição das folhas do caderno.  
 

FOLHA 62 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA/ATIVIDADE INICIAL 
O PEQUENO PESQUISADOR 

 
O PEQUENO PESQUISADOR 

 
LUIS É UM MENINO MUITO CURIOSO E ESPERTO! CERTO DIA, AO OBSERVAR ATENTAMENTE OS OBJETOS 
DA SUA SALA DE AULA DESCOBRIU QUE NEM TODOS TINHAM A MESMA FORMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGORA, OBSERVE A SUA SALA DE AULA, ESCOLHA DOIS OBJETOS COM FORMAS DIFERENTES E 
REPRESENTE-AS ABAIXO. 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 34 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 34 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de Experiências: Corpo, gesto e movimento 
 
1º Momento:Reúna as crianças na roda de conversa, num local amplo e reproduza a cantiga 
Formiguinha, convidando-as para dançar e criar os movimentos relacionados à letra da música, 
como por exemplo, imitar a formiguinha subindo nas partes do corpo humano, sacudir essas 
partes e/ou fazer outros movimentos. Dê sugestões, mas deixe as crianças livres para dançar e 
interagir. 
 
FORMIGUINHA 
 
Fui ao mercado comprar café 
Veio a formiguinha e subiu no meu pé 
Eu sacudi, sacudi, sacudi 
Mas a formiguinha não parava de subir 

Fui ao mercado comprar batata roxa 
Veio a formiguinha e subiu na minha coxa 
Eu sacudi, sacudi, sacudi 
Mas a formiguinha não parava de subir 

Fui ao mercado comprar melão 
E a formiguinha subiu na minha mão 

Eu sacudi, sacudi, sacudi 
Mas a formiguinha não parava de subir 

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

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

 
2º Momento: Ao retornar para a sala, distribua a folha 63 do caderno do aluno e explique as crianças que você vai 
ler somente um trecho da letra da cantiga Formiguinha para elas. Ressalte que terão que prestar atenção para 
assinalar na folha, a parte do corpo humano que for citada na letra. 
 

FOLHA 63 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
FORMIGUINHA 

 
 
FUI AO MERCADO COMPRAR CAFÉ, 
VEIO A FORMIGUINHA E SUBIU NO MEU PÉ 
EU SACUDI, SACUDI, SACUDI... 
MAS A FORMIGUINHA NÃO PARAVA DE SUBIR. 
 
AGORA, É COM VOCÊ! CIRCULE A PARTE DO CORPO DA CRIANÇA QUE A FORMIGUINHA SUBIU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, leia com 
crianças a Lenda da Mandioca. Explique que a 
lenda é de origem indígena, e conta a história 
da origem desse alimento tão nutritivo e 
importante para a alimentação do povo 
indígena. 
Se for possível, leve para a sala de aula alguns 
pedaços de mandioca para que as crianças 
possam identificar a textura da sua casca e a 
cor do seu interior. Faça diversas perguntas 
como, por exemplo: Vocês conhecem esse 
alimento? Qual o nome dele? Já comerm algum 
prato preparado por ele? Etc   

https://segredosdomundo.r7.com/lenda-da-mandioca/com adaptações 
A Lenda da Mandioca 
 
Diz a lenda que uma índia da tribo Tupi Guarani deuz a luz uma menina, dando a ela o nome de Mani. 
A menina tinha a pele bem branquinha, diferencindo-se das demais, mas isso não a aborrecia; ela tinha muitas 
amiguinhas e elas brincavam por toda a tribo. 
Mani era muito alegre e por onde passava deixava um rastro de felicidade no lugar. Todos a amavam, assim como 
ela amava todos. 
Certo dia, porém, a menina amanheceu doente, o que deixou todos preocupados. 
O pajé foi chamado, mas, mesmo com todos os rituais de cura, não conseguiu salvar a menina. 
O pai de Mani, como era a tradição e o costume daquela tribo, enterrou a menina na oca onde moravam, passando a 
regar o local com água e muitas lágrimas. 
Depois de alguns dias, nasceu dentro da oca uma planta cuja raiz era marrom por fora e bem branquinha por dentro 
(da cor da Mani). Em homenagem à filha, a mãe deu àquela planta o nome de Maniva. 
Os indígenas experimentaram de várias formas, extraindo dela a farinha, o biju e a bebida fermentada. 
Com o passar do tempo, a planta passou a ser chamada de mandioca, uma junção de Mani (nome da indiazinha) e 
oca (casa dos índios).  
 
2º Momento:Após esse momento, distribua a folha 64 do caderno do aluno e faça a leitura das imagens com a 
informação de que foram os índios que descobriram essa raiz. 
Forme duplas, circule pela sala e ajude as crianças a refletirem sobre a colheita da mandioca, qual o clima mais 
indicado para se plantar esse alimento. Os pais de Mani passaram a fazer o que depois que foi enterrada na oca? 
Regar aquele lugar fez o que acontecer? Qual é o clima mais indicado para que a mandioca cresça? Seco ou úmido? 

 
FOLHA 64 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
A MANDIOCA É UMA PLANTA NATIVA DO BRASIL QUE É MUITO CULTIVADA PELOS INDÍGENAS AO 
PRODUZIREM FARINHA, O BIJU E ATÉ ALGUMAS BEBIDAS. HOJE, É MUITO UTILIZADA PARA FAZER SOPAS, 
PÃO, MAS TAMBÉM PODE SER SABOREADA FRITA OU COZIDA, 
AGORA RESPONDA: 
ABAIXO, TEMOS A IMAGEM DE UM PÉ DE MANDIOCA, MAS NÃO CONSEGUIMOS VER O FRUTO. COMO 
VOCÊ ACHA QUE ELA É COLHIDA? 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://segredosdomundo.r7.com/lenda-da-mandioca/com
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ATIVIDADE 3 – ARTE/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 65 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Inicie a atividade propondo um passeio pela escola. Elas vão observar as formas e as cores de muita coisas que elas 
já conhecem nesse ambiente, mas dessa vez, vão prestar atenção no que foi colocado nele. 
Ao longo do trajeto pergunte o que é bem redondo, o que é alto, baixo, qual a cor, ou seja, direcione o olhar das 
crianças para que aprendam desde pequenos os detalhes e não apenas o geral de qualquer coisa que apareçam na 
nossa frente. 
 
2º Momento: 
 Na grande roda, comece perguntando: qual forma mais chamou a atenção durante o passeio? Entregue a folha 65 
do caderno do aluno e explique a proposta do enunciado. Circule entre eles e se necessário faça a mediação. 
 
 

FOLHA 65 

ATIVIDADE 3 – ARTE/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
AO PASSEAR PELA ESCOLA VOCÊ OBSERVOU DIFERENTES FORMAS E CORES. ALGUMAS BEM 
DIFERENTES, OUTRAS PARECIDAS, MAS ALGUMAS ERAM IGUAIZINHAS. 
 
AGORA, É COM VOCÊ! REPRESENTE ABAIXO, DESENHANDO AS FORMAS QUE MAIS CHAMARAM A SUA 
ATENÇÃO DURANTE O PASSEIO QUE FEZ POR UMA BOA PARTE DA ESCOLA. EM SEGUIDA, APLIQUE CADA 
UMA DELAS AS CORES DE SUA PREFERÊNCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 35 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 35 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA /A GALINHA DO VIZINHO 
FOLHA 66 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
 Na grande roda, apresente para as crianças a parlenda A Galinha do vizinho. Acesse 
https://www.youtube.com/watch?v=GYb1ew2hlbM Permita que ouçam o áudio mais de uma vez e brinquem pulando 
a cada número recitado. Desafie as crianças a contar a quantidade de ovos citada na música com os dedos das 
mãos enquanto pulam e recitam. 
Quando a brincadeira terminar, estimule as crianças a falarem sobre o que acharam da brincadeira. Pergunte se 
conseguiram pular no ritmo da música e se elas acharam fácil ou difícil e o porquê. 
 
2º Momento: 
 Entregue para a turma a folha 67 do caderno do aluno e peça que elas observem bem e descubram quantos ovos 
há no cesto. Avalie as estratégias que as crianças utilizam para resolver o problema. Se alguma chegar a mais de 
dez ou a menos, é provável que ela não realizou a contagem termo a termo. Se isso acontecer, você pode ensinar às 
crianças a estratégia de marcar com lápis, cada um dos ovos contados, para que não fique nenhum sem contar, ou 
seja, contado mais de uma vez. 
 

FOLHA 66 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A GALINHA DO VIZINHO 

 
OBSERVE A IMAGEM ABAIXO. QUANTOS OVOS A GALINHA BOTOU? APÓS CONTAR, PINTE O NÚMERO QUE 
REPRESENTA ESSA QUANTIDADE NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA. 
 
A GALINHA DO VIZINHO 

 

A GALINHA DO VIZINHO 

BOTA OVO AMARELINHO. 

BOTA 1 

BOTA 2 

BOTA 3 

BOTA 4 

BOTA 5 

BOTA 6 

BOTA 7 

BOTA 8 

BOTA 9 

BOTA 10! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GYb1ew2hlbM
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa mostre para as crianças o tambor e o chocalho. Fale que elas irão ouvir uma música e que elas 
irão fazer o que alguns versos indicam. 
Se por acaso, não tiver tambor e chocalhos em número suficiente, elas poderam utilizar caixas de sapatos vazias 
trazidas com antecedência de casa, e somente o professor fará uso dos instrumentos. As crianças também podem 
representar o som do tambor batendo a mão na boca, no chão, no corpo etc. As chocalhadas podem ser imitadas 
com o som da voz. (chi, chi, chi..) 
Após dispor os objetos sonoros, cante com elas a canção ―Teste Musical‖ pelo menos três vezes e convide os alunos 
a participarem de maneira que o imite ou acompanhe. O professor fará a marcação, tocando primeiro o tambor (ou 
caixa), para participar desse teste. 
 
Fiz um teste musical 
Numa grande orquestra 
(2x) 
Tinha tambores (2x) 
Comecei a tamborar (2x)  
Bum, bumburum, bumburum para cá (2x) 
Bum, bumburum, bumburum para cá (2x) 
 
Continue a atividade, no entanto, o instrumento dessa vez é o chocalho. 
 
Fiz um teste musical 
Numa grande orquestra 
(2x) 
Tinha chocalhos (2x) 
Comecei a chacoalhar (2x) 
Chocalho, chocalho, chocalho para cá (2x) 
Chocalho, chocalho, chocalho para cá (2x) 
Ou 
Xique, xique, xique para cá (2x) 
Xique, xique, xique para cá (2x) 
 
Nesse momento, proponha que as crianças toquem ora mais forte, ora mais fraco, ora mais rápido e ora mais lento. 
Deixe que elas percebam as mudanças e diferenças de som entre os instrumentos. 
 
2º Momento: 
Em seguida, apresente a folha 67 do caderno do aluno e proponha que elas registrem suas ideias ou a forma como 
tocaram os instrumentos. 
Circule entre elas e se for necessário, auxilie-as. 
 
 

FOLHA 67 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 
 
HOJE, VOCÊ E SEUS COLEGUINHAS TOCARAM TAMBOR E CHOCALHO. FOI MUITO LEGAL, 
ESPECIALMENTE QUANDO EU TOQUEI DESSE JEITO... 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
SEMANA 8 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 36 

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

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA /RODA PIÃO 
FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
 
1º Momento:  
Leve as crianças para o pátio, abra a roda de conversa e explique às crianças que brincarão de roda da seguinte 
maneira. Alguém fica de fora e os demais se dão as mãos em roda. Quando começarem a cantar a cantiga pião, a 
criança de fora entra no centro da roda. Enquanto a roda gira, ela deve fazer os gestos apontados pela cantiga: rodar 
em torno de si, bambear, sapatear, ajoelhar e abanar. Quando todos conseguirem dominar o movimento da cantiga, 
proponha mudanças na brincadeira, com a roda parando nos momentos de gestos específicos para que todos 
possam fazê-los juntos. 
 

O PIÃO 
 
O Pião entrou na roda, ó pião! 
O Pião entrou na roda, ó pião! 
Roda pião, bambeia pião! 
 
Sapateia no terreiro, ó pião! 
Sapateia no terreiro, ó pião! 
Roda pião, bambeia pião! 
 
Mostra a tua figura, ó pião! 
Mostra a tua figura, ó pião! 
Roda pião, bambeia pião! 

 
Faça uma cortesia, ó pião! 
Faça uma cortesia, ó pião! 
Roda pião, bambeia pião! 
 
Atira a tua fieira, ó pião! 
Atira a tua fieira, ó pião! 
Roda pião, bambeia pião! 
 
Entrega o chapéu ao outro, ó pião! 
Entrega o chapéu ao outro, ó pião! 
Roda pião, bambeia pião! 

 
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=G7UIt3LC80E 
 
2º Momento:  
Após a brincadeira, dê oportunidade para as crianças falarem como se sentiram ao brincar de roda, dançando. 
Motive-as a falarem sobre quais movimentos elas fizeram e quais mais gostaram de fazer. 
Após, entregue a folha 68 do caderno do aluno e peça que analisem a cena e em seguida, que elas contem 
quantas crianças estão brincando de roda. 
 

FOLHA 68 

ATIVIDADE 1 – RODA PIÃO 

 
OBSERVE A CENA E NOVAMENTE REGISTRE QUANTAS CRIANÇAS ESTÃO BRINCANDO NO TOTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇA ABAIXO O SEU REGISTRO DO JEITO QUE SOUBER. 
 

Registro não convencional do número 6 
  
 
 
 
  
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=G7UIt3LC80E
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/MÃOS À OBRA 
 A BELA ADORMECIDA/FOLHA 69 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, para essa atividade, você precisará de imagens variadas de roupas, rostos, sapatos, bolsas, lenços, 
revistas, papeis variados, tesoura e cola. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a história da ―Bela Adormecida‖ e faça a seguinte 
proposta: Sete fadas do reino foram convidadas para o batizado da princesa. Se o batizado fosse 
hoje, como você acha que as fadas estariam vestidas? 
Em seguida, distribua-as em grupos e lhes mostrem diversas imagens de rostos, sapatos, bolsas, 
lenços, óculos para que componham o look das fadas. Questione-os se os recortes que eles têm em 
mãos podem compor o visual das fadas.  
Ao final, proponha que cada aluno cole sua produção na folha 69 do caderno do aluno e deixe as 
produções expostas para que todos possam ver. 
     
 

FOLHA 69 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/MÃO NA MASSA 
 A BELA ADORMECIDA 

 
COMO VOCÊ ACHA QUE AS FADAS ESTARIAM VESTIDAS, SE HOJE FOSSEM CONVIDADAS PARA O 
BATIZADO DA PRINCESA? 
 
MONTE O VISUAL DAS FADAS E COLE-OS ABAIXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  



165  

 

AULA 37 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula37 

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

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

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

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O  NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANITIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, pergunte às crianças como é o lugar onde elas moram. Estimule-as a falar se 
habitam em uma casa térrea, um edifício com muitos andares ou outro tipo de morada. Peça a elas que, com o 
auxílio de um adulto da família, observem esse lugar, para que depois façam um desenho dele. 
Encaminhe um pequeno roteiro de observação para os familiares, com o objetivo de que ajudem as crianças nessa 
atividade.  
- Quantos andares tem o edifício onde moro? - Tem elevador? - Moro numa casa térrea ou com dois andares? Tem 
jardim na minha casa? 
Converse com as crianças que após a observação elas farão um desenho do lugar onde moram.  
 
2º Momento: 
 Organize a roda de conversa e peça às crianças que mostrem os desenhos que fizeram no dia anterior e contem o 
que elas retrataram. É importante juntar o desenho da criança a uma exposição oral sobre ele, pois nem sempre ela 
enxerga o que a outra registrou. 
Deixe que elas comparem seus desenhos para que percebam se vivem em moradias iguais ou diferentes. Finalize, 
fazendo uma exposição dos desenhos num local visível na sala. 
 
 

FOLHA 70 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
COMO É A MINHA CASA 

 
VOCÊ MORA EM UMA CASA OU EM UM EDIFÍCIO COM MUITOS ANDARES? 
DESENHE ABAIXO, O LOCAL ONDE VOCÊ MORA. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:___________________________________________________________________ DATA:_____/_____/____ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ATIVIDADE INICIAL 
CINDERELA/FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

Professor, essa nova sequência didática, utilizaremos como recurso, o conto de fada “Cinderela”. O texto escolhido é 
uma adaptação da versão de Charles Perraut.  
 

 
1º Momento:  
Na grande roda, apresente aos alunos a folha 71 do caderno do aluno e leia a proposta. Motive-os a descobrir 
quem recebeu o convite e o que está escrito nele.  
O objetivo dessa estratégia, como falamos anterioremente é gerar curiosidade sobre o que será trabalhado e, nesse 
sentido, motivar os alunos para a leitura do texto, que será feita, posteriormente. 
Você pode acessar esse conto no http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 
 
2º Momento: 
Estimule a curiosidade das crianças com imagem do convite e perguntas elaboradas por 
você: ―Para quem o mensageiro entregou esse convite‖? Quem enviou? Será um convite 
para festa de aniversário ou casamento? Etc. 
Nessa faixa etária as crianças são curiosas e falantes; dessa forma, é provável que elas 
caminhem pelo mundo da fantasia e da imaginação. Observe atentamente suas falas e 
modo a aproveitar tudo o que elas disserem e devolva a eles questionamentos que os 
façam estabelecer outras possibillidades. Anote tudo o que elas disserem e ao final, 
entregue a folha para que ela faça o seu registro individualmente. 
 
 

FOLHA 71 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ATIVIDADE INICIAL 
CINDERELA 

 
UM MENSAGEIRO TROUXE ESSE LINDO CONVITE! PARA QUEM É O CONVITE? O QUE 
ESTÁ ESCRITO NELE?  
REPRESENTE AS IDEIAS ABAIXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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AULA 38 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 38 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
 Ativividade 1 – Folha 72 do caderno do aluno  

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 73 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/ RELÓGIO -  REGISTRO DO TEMPO 
FOLHA 72 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, apresente para as crianças o vídeo do poema O Relógio, de Vinícius de Morais. Acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=mEMFlOwdXMM 
Ou leia o poema para elas. 
 
O RELÓGIO 
 
PASSA, TEMPO, TIC-TAC 
TIC-TAC, PASSA, HORA 
CHEGA LOGO, TIC-TAC 
TIC-TAC, E VAI-TE EMBORA 
PASSA, TEMPO 
BEM DEPRESSA 
NÃO ATRASA 
NÃO DEMORA 
QUE JÁ ESTOU 

MUITO CANSADO 
JÁ PERDI 
TODA A ALEGRIA 
DE FAZER 
MEU TIC-TAC 
DIA E NOITE 
NOITE E DIA  
TIC-TAC 
TIC-TAC 
TIC-TAC... 

 
Converse com elas sobre o poema e questione-os: Vocês sabem para que serve o relógio? Em sua casa existem 
relógios? Se tem, como ele é? Explique para as crianças que há vários tipos de relógios: de parede, de pulso, digital, 
no celular etc. 
Peça às crianças que observem com atenção um relógio de parede com números e ponteiros, para que elas se 
familiarizem com esse aparelho que registra o tempo. Nesse momento, indague-as: quais os números que aparecem 
no relógio? Quantos ponteiros o relógio possui? Os ponteiros são iguais? Qual ponteiro marca as horas? Em qual 
número o ponteiro das horas está? O dia tem quantas horas?  
 
2º Momento: 
Oriente às crianças que, nos próximos dias, observem o relógio funcionando, com o objetivo de tentarem descobrir 
mais informações sobre como o tempo é registrado e de conferirem o horário que começa e termina a aula e o 
horário do lanche. 
Em seguida, solicite que elas realizem um desenho de observação do relógio na atividade da folha 72 do caderno 
do aluno. Após, leia com elas os números do quadro e peça-lhes que pintem apenas aqueles que aparecem no 
relógio. 
 

FOLHA 72 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
RELÓGIO – REGISTRO DO TEMPO 

 
NA RODA DE CONVERSA, VOCÊ APRENDEU QUE O RELÓGIO MARCA A PASSAGEM DO TEMPO AO LONGO 
DO DIA. 
FAÇA UM DESENHO DE OBSERVAÇÃO DO RELÓGIO DA SUA SALA. 
 

Resposta pessoal 
 
 
 
 
OBSERVE OS NÚMEROS A SEGUIR E PINTE SOMENTE AQUELES QUE APARECEM NO RELÓGIO. 

 
1  2  3  4  5 

6  7  8  9  10 

11  12  13  14  15 

16  17  18  19  20 

 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mEMFlOwdXMM
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/RESOLVENDO OS PROBLEMAS 
 O PEQUENO PESQUISADOR/FOLHA 73 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor para a realização dessa atividade será necessários papel pardo ou cartolina, tinta guache e um “Baú de 
Formas” contendo embalagens pequenas. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente a folha 73 do caderno do aluno e comente sobre a proposta da atividade, onde ela 
fala que Luis ficou muito animado ao observar a sala de aula e resolveu escolher algumas caixas no bau, pintá-las e 
depois carimbar numa folha. Em seguida, convide-os a fazer o mesmo. 
 
2º Momento:  
Peça para cada criança escolher algumas embalagens no baú, depois, converse com elas sobre as formas 
escolhidas e veja se elas conseguem reconhecer as figuras geométricas em suas faces. Feito isso, organize-as em 
gupos pequenos e coloque à disposição delas a folha 74 e as tintas coloridas. Se o espaço da folha do for pequeno, 
ofereça papel pardo ou cartolina. 
Oriente-as que escolham uma face da embalagem, molhem no papel quantas vezes quiserem. Incentive as crianças 
e experimentar, ou seja, carimbar com embalagens e cores diferentes.  
Ao final. Coloque os trabalhos para secar em algum lugar que as crianças possam visualizá-los. 
 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/RESOLVENDO OS PROBLEMAS 
 O PEQUENO PESQUISADOR 

 
DEPOIS DE OBSERVAR SUA SALA DE AULA E DESCOBRIR QUE OS OBJETOS TÊM FORMAS DIFERENTES, 
LUIS FICOU MUITO ANIMADO E FELIZ POR TER CONSEGUIDO INVESTIGAR SOBRE ELES. 
ENTÃO, ELE FOI ATÉ O BAÚ E ESCOLHEU ALGUMAS CAIXAS E RESOLVEU MOLHAR UM DOS LADOS DE 
CADA CAIXA NA TINTA E CARIMBAR NA FOLHA DE PAPEL. 
PARA ACOMPANHAR LUIS NESSA AVENTURA, VOCÊ TAMBÉM VAI UTILIZAR EMBALAGENS VARIADAS 
COMO CARIMBO. 
 

AGORA, DESENHE ABAIXO AS FORMAS GEOMÉTRICAS QUE VOCÊ DESCOBRIU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCÊ SABE DIZER O NOME DESSAS FORMAS GEOMÉTRICAS? CONVERSE COM SEUS AMIGOS SOBRE 
ELAS. 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 39 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 39 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
 Ativividade 1– Folha 74 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 75 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 76 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/ RELÓGIO – REGISTRO DO TEMPO 
FOLHA 74 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

Professor, para essa atividade você precisará de 2 garrafas PET pequenas para cada aluno, alguns funis, areia e fita-
crepe. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a aula anterior sobre o tempo. Converse com elas que o 
tempo nem sempre foi marcado pelo relógio como os que conhecemos hoje e mostre-
lhes que o tempo também já foi marcado por uma ampulheta, um tipo de relógio de 
areia. Mostre-lhes a imagem de uma ampuleta ou um vídeo, e a forma como ela mede 
o tempo, através do espaço constante da passagem de areia de um recipiente para o 
outro. 
 
2º Momento: 
Logo após, disponibilize 2 garrafas PET pequenas por criança, alguns funis, areia e 
fita-crepe e convide-as a elaborar as próprias ampulhetas. Peça-lhes que coloquem a 
areia dentro de uma das garrafas com o auxílio de um funil. Em seguida, ajude-as a unir as bocas das garrafas com 
fita-crepe. 
Com as ampulhetas prontas, convide as crianças a repararem se todas elas marcam o mesmo espaço de tempo e 
conferir o que é possível fazer no período marcado pela própria ampulheta, como por exemplo: pular, ir até a porta e 
voltar etc. Em seguida, chame as crianças para participar de um ciclo de brincadeiras em um lugar espaçoso da 
escola e leve o relógio de parede e 5 fichas de papel numerada de 1 a 5. Fale para elas cada uma das brincadeiras 
do ciclo e numere, com as fichas no local, na ordem em que as brincadeiras irão acontecer. Explique para elas que a 
cada 5 minutos marcados no relógio, elas deverão mudar de brincadeira. 1 passará para 2; quem estiver na 
brincadeira 2 passará para a 3, e assim por diante. 
 
3º momento: 
Em sala de aula, distribua a folha 74 do caderno do aluno e peça que elas desenhem os ponteiros para registrar o 
espaço de tempo de cinco minutos. Em seguida peça que elas pintem esse espaço. Para finalizar, solicite que elas 
desenhem a brincadeira que mais gostaram de brincar e após, exponha as atividades para que toda turma 
contemple. 
 
 

FOLHA 74 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
 RELÓGIO – REGISTRO DO TEMPO 

 
SUA TURMA PARTICIPOU DE UM CICLO DE BRINCADEIRAS E OS GRUPOS FICARAM 5 MINUTOS EM CADA 
ATIVIDADE. REPRESENTE ESSE INTERVALO DE TEMPO DESENHANDO OS PONTEIROS NO RELÓGIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESENHE A BRINCADEIRA DO CICLO QUE VOCÊ MAIS GOSTOU. EM SEGUIDA, ESCREVA O NOME DESSA 
BRINCADEIRA. 
 

Resposta Pessoal 
 

 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/PESQUISA E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 75 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
O objetivo dessa atividade é promover aos alunos um breve contato com a cultura dos ribeirinhos, representada na 
folha 75 do caderno. Coloque essa folha à disposição das crianças e em seguida por meio de perguntas, conduza a 
leitura da imagem buscando, de maneira participativa, descrever as 
peças de artesanato produzidas pelas mulheres ribeirinhas. Sendo 
assim, explore o tamanho, o modelo, as cores, o material e para 
que servem. Na sequência, realize a leitura do texto, também de 
forma participativa com as crianças, de modo que elas possam 
compreender e interpretar a escrita simultaneamente. 
Em seguida, lance a situação-problema e pergunte que outras 
peças a turma acha que os ribeirinhos fazem. Organize as crianças 
em dupla e deixa-as levantarem as hipóteses comparando com as 
ideias dos amigos. Logo após, você pode apresentar imagens de 
objetos produzidos com argila e palha, materiais muito utiliizados 
no artesanato indígena e informar acerca da produção dos 
ribeirinhos. Assim os alunos poderão confimar ou negar suas 
ideias. 

https://aturmadoacai.blogspot.com/2013/02/ribeirinhos-da-amazonia.html 
2º Momento: 
Entregue as folhas e inicie a atividade. Ao final, pergunte quais peças desenharam, se eles já viram algo parecido na 
casa deles ou em outro lugar. Ajude-os então a descrevê-los, quetionando o tamanho, forma, onde será colocado etc 
 
 

FOLHA 75 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/EXPLORAÇÃO E DESCOBERTA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
 
MUITOS RIBEIRINHOS PRINCIPALMENTE AS MULHERES, FAZEM PEÇAS ARTESANAIS PARA VENDÊ-LAS. 
OBSERVE, NA IMAGEM ABAIXO, UMA DAS PEÇAS PRODUZIDAS POR ELAS. SÃO VASOS DE DIFERENTES 
CORES E TAMANHOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arteblog.net/2013/06/19/conheca-as-lindas-pecas-de-artesanato-feitas-no-para/ 

 
 
MOSTRE O QUE VOCÊ SABE! DESENHE OUTRA PEÇA USADA PELAS MULHERES RIBEIRINHAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

https://aturmadoacai.blogspot.com/2013/02/ribeirinhos-da-amazonia.html
https://www.arteblog.net/2013/06/19/conheca-as-lindas-pecas-de-artesanato-feitas-no-para/
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ATIVIDADE 3 – ARTE/TEATRO 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 TRAÇO, SONS, CORES E FORMAS 
 

O movimento faz parte do dia-a-dia da criança em toda sua manifestação. Essa ação é muito mais do que mexer com 
o corpo, ou deslocar-se no espaço. Agir de forma independente no mundo à sua volta é uma forma de se expressar e 
interagir com o outro. 
O teatro do improviso, com pequenas regras, privilegia a criatividade e proporciona às crianças explorarem a 
linguagem teatral de forma lúdica, com brincadeiras e fantasias, sonhos e imaginação. 

 
1º Momento: 
A proposta dessa atividade é encenar um trecho de uma história, que pode ser conhecida ou não, e até mesmo 
criada por todos. 
Sugerimos, caso a opção seja criar uma história, explorar o tema ―floresta‖. Para deixar o ambiente mais fascinante, 
providencie materiais como folhas secas, galhos, improvise barracas com papelão e/ou tecido para simular um 
acampamento, por exemplo. 
Seja qual for a escolha, combine com a turma o trecho da história que será apresentada, defina com elas um espaço 
para cenário, quais os personagens, se vão se caracterizar com maquiagem e fantasias. 
 
2º Momento: 
Ao final, distribua individualmente a folha 76 do caderno do aluno e peça que cada criança represente de forma livre 
e expontânea a sua resposta. 
 

FOLHA 76 

ATIVIDADE 3 – ARTE/TEATRO 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
NO TEATRO DE IMPROVISO, AS PERSONAGENS SÃO 
IDENTIFICADAS PORQUE, OS ARTISTAS QUE AS 
REPRESENTAM, MOSTRAM COMO ELAS SÃO E COMO VIVEM. 
ALÉM DISSO, CADA ARTISTA USA ALGO QUE DEMONSTRA A 
CARACTERÍSTICA DE CADA PESONAGEM, COMO A IMAGEM AO 
LADO. 

 
https://wscom.com.br/encontro-nordestino-de-palhacos-ocorre-em-

dezembro-na-paraiba/ 
 

FAÇA O QUE SE PEDE: DESENHE O OBJETO QUE PODERIA 
DIFERENCIAR UM ARTISTA DO OUTRO, SE NA HISTÓRIA TIVÉSSEMOS AS SEGUINTES PERSONAGENS: 
 

UMA MENINA COM FRIO UM MENINO QUE FAZ MÁGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://wscom.com.br/encontro-nordestino-de-palhacos-ocorre-em-dezembro-na-paraiba/
https://wscom.com.br/encontro-nordestino-de-palhacos-ocorre-em-dezembro-na-paraiba/


175  

AULA 40 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 40 

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

2ª 8h20 9h10 Lanche 

- Higiene das mãos 
- Lanche e escovação 

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA/ DIA E NOITE 
FOLHA 77 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, explique para as crianças que o dia e a noite também lembram uma passagem de tempo, em 
seguida, leia a poesia Dia e Noite. 
  
DIA E NOITE 
 
QUANDO ACORDO BEM CEDINHO 
VEJO QUE É UM LINDO DIA, 
POIS O SOL ESTÁ A BRILHAR 
TRAZENDO LUZ, CALOR E ALEGRIA.  
  
CHEGANDO A NOITE DEVAGARINHO 
VEJO NO CÉU A BRILHAR 
A LUA E LINDAS ESTRELINHAS 
ENFEITANDO ATÉ O DIA RAIAR! 
Regina C. Villaça Lima 
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 77 do caderno do aluno e incentive as crianças a expressarem sobre o que elas costumam 
fazer durante o dia e durante a noite. 
Circule entre elas e se precisar faça a mediação. 
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DIA E NOITE 

 
APRENDEMOS QUE O DIA E A NOITE INDICAM A PASSAGEM DO TEMPO. OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E 
DESENHE UMA ATIVIDADE QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER DURANTE O DIA E OUTRA DURANTE A NOITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 
Campo de Experiências:  
TR AÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

Professor, para essa atividade você deverá solicitar previamente às famílias materiais recicláveis, como potinhos de 
iogurte, garragas PET, latinhas de achocolatado, de leite em pó, molho de tomate, caixas de difetentes formatos e 
tamanhos. Você precisará também de sementes, grãos e pedrinhas. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças que hoje elas irão fabricar seus próprios chocalhos. Apresente os 
materiais recicláveis e comece a inserir com as sementes, grãos e pedrinhas (o que estiver disponível).  
Após a construção do instrumento, as crianças darão o seu toque pessoal ao objeto, imprimindo sua originalidade. 
Disponibilize materiais diversos, como fitas coloridas, canetinhas, fitas adesivas de cores variadas e permita que elas 
explorem e decidam como irão decorar seu instrumento. 
Nesse momento, circule entre elas, ajudando-as caso seja necessário, durante a escolha do material que ela usará 
para colar, rasgar etc 
 
2º Momento: Com os chocalhos prontos, deixe que elas explorem os sons que os instrumentos irão gerar e convide-
as a cantar a música da aula anterior ―Teste Musical‖, usando os intrumentos que elas confecionaram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://variosmateriais.blogspot.com/2019/08/como-fazer-um-chocalho-com-material.html 
  

https://variosmateriais.blogspot.com/2019/08/como-fazer-um-chocalho-com-material.html
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 9 
 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 41 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
 Ativividade 1 – Folha 78 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
Folha 79 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DIA E NOITE - FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANITDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Prepare dentro da sala, dois ambientes para demonstrar o dia e a noite. Organize o espaço diurno em um lugar com 
luz e o noturno escurecendo o lugar com TNT preto. Coloque nos ambientes materiais que remetam ao que as 
crianças desenharam nas atividades anteriores. Incentive-as a brincar de faz de conta para imaginar os dois períodos 
que compõe um dia. 
Comente com as crianças que um dia é dividido em três partes: manhã, tarde e noite. Use o relógio para mostar a 
elas que a manhã acontece antes do meio-dia, e a tarde, depois do meio-dia. Ressalte que o dia é composto por uma 
manhã, uma tarde e uma noite para depois começar um novo dia. 
Convide as crianças para observar o céu e conferir onde o Sol está e reforce de quem com o passar do dia, ele muda 
de lugar. Esclareça para elas, onde o Sol nasce pela manhã, para onde ele anda até o meio-dia e à tarde, até se pôr, 
transformando o dia em noite. 
 
2º Momento 
Na roda de conversa, traga alguns questionamentos, tais como: Quando você acorda o Sol já nasceu? Alguém aqui 
já viu o Sol nascer? Como fica o céu quando o Sol nasce? Alguém já viu o por do Sol? Como fica o céu quando o Sol 
está se pondo?  
Se for possível, apresente vídeos editados de modo acelerado, do nascer ao por do Sol, que estão disponibilizados 
na internet e peça às crianças que descrevam dois fenômenos naturais.   
 
3º Momento: 
Apresente a proposta da folha 78 do caderno do aluno, leia as palavras manhã, tarde e noite e após, peça que elas 
observem o céu nas imagens e pintem o retângulo que corresponde ao período em que estão na escola. Em seguida, 
peça que elas transcrevam as letras iniciais da palavra. 
 

FOLHA 78 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DIA E NOITE  

 
COM O AUXÍLIO DO SEU PROFESSOR, LEIA AS PALAVRAS A SEGUIR. 
LOGO APÓS, PINTE O RETÂNGULO COM A PALAVRA QUE MOSTRA O PERÍODO EM QUE VOCÊ ESTÁ NA 
ESCOLA. EM SEGUIDA COPIE A LETRA INICIAL DAS PALAVRAS NO ESPAÇO AO LADO. 
 
       Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CINDERELA/FOLHA 79 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre o conto que irão trabalhar nesta sequência. Questione a elas se já 
ouviram falar da história da Cinderela e estimule-os com perguntas para levantar a curiosidade sobre o tema, como 
por exemplo: Onde será que ela mora? Ela tem irmãs? Será que nessa história vai acontecer uma grande festa? 
Provoque-os para que eles fiquem cada vez mais interessados pela históira e pelas atividades que irão produzir 
 
2º Momento:  
Após esse primeiro momento, inicie a leitura com inferência, conforme já orientado nas sequencias anteriores. 
Apresente a folha 79 do caderno do aluno e permita que eles explorem e conversem sobre ela.  
Ao final, apresente a proposta de compreensão do texto e incentive a turma a falar sobre as personagens do conto e, 
nesse sentido conseguir responder à pergunta proposta na folha. Observe se todos compreenderam o que está 
sendo pedido. Organize-as em duplas incentivando-as a conversarem e discutirem sobre a atividade proposta. 
Circule pela sala e faça a mediação quando necessário. 
É provável que elas utilizem o desenho para expressarem suas impressõe; porém, estimule-os a registrarem da 
forma que são capazes e do jetio que entendem como deve ser a escrita. 
 
 

FOLHA 79 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CINDERELA 

 
HAVIA, NO TEMPO DOS REIS E RAINHAS, UMA LINDA MENINA 
QUE SE CHAMAVA CINDERELA. ELA MORAVA COM UMA 
MADRASTA MUITO MÁ, QUE TINHA DE FAZER TUDO! 
CERTO DIA, O REI MANDOU ORGANIZAR UM BAILE PARA QUE 
SEU FILHO PUDESSE ESCOLHER UMA JOVEM E COM ELA SE 
CASAR. ELE MANDOU CONVITES A TODAS AS PESSOAS 
IMPORTANTES DO REINO.  
A MADASTRA E SUAS FILHAS FICARAM FELIZES POR SEREM 
CONVIDADAS. 
MAS, A CINDERELA TAMBÉM IRIA AO BAILE? 
 
CONVERSE COM SEUS COLEGAS E RESPONDA: CINDERELA 
ERA UMA LINDA MENINA. COM QUEM ELA MORAVA? 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 42 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 81 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O SOL - FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Escolha um ambiente com sombra, ao ar livre e reuna as crianças numa roda de 
conversa e continue a explorar o Sol. Promova o debate com as seguintes perguntas: 
Em qual momento do dia o Sol está mais quente? O que acontece com a nossa pele 
quando tomamos Sol? 
Esclareça às crianças que é muito saudável tomar um pouco de Sol por dia, porque faz 
com que o corpo produza vitaminha D, essencial para manter a saúde, no entanto, isso 
deve ser feito quando o Sol não está forte, antes das 10h e após as 16h. Ressalte que 
tomar muito Sol num horário em que ele está muito quente, faz mal para a saúde, pois 
queima a pele e o corpo fica desidratado, ou seja, fica com pouca água. 
Pergunte às crianças: Você já teve alguma queimadura de pele ao tomar Sol? Por que 
quando a pele está queimada não conseguimos ficar expostos ao Sol?  
Indague as crianças sobre o que podemos fazer para se proteger do Sol? Explique a 
elas que o filtro solar protege a pele e permite a exposição ao Sol por mais tempo sem 
se queimar. 
 
2º Momento: 
Novamente em sala, mostre algumas embalagens de protetor solar. Peça às crianças 
que identifiquem os números que aparecem ao lado dessas iniciais. Esclareça-lhes que, 
se usar um filtro solar com fator de proteção 10, por exemplo, a pessoa pode ficar ao Sol 
um período dez vezes maior sem que a pele fique vermelha. 
Em seguida, apresente a folha 80 do caderno do aluno e peça às crianças que observem a imagem da embalagem 
do filtro solar e pintem os quadradinhos correspondentes ao fator de proteção solar, logo após peça que elas 
transcrevam o número do Fator de Proteção Solar dentro da ilustração do Sol. 
Na hora do desenvolvimento da atividade, circule entre elas e faça a mediação quando for preciso. 

 
FOLHA 80 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O SOL  

 
APRENDEMOS QUE TOMAR SOL É SAUDÁVEL, NO ENTANTO, PARA PROTEGER A PELE CONTRA 
QUEIMADURAS, DEVEMOS USAR FILTRO SOLAR. 
PINTE OS QUADRADINHOS CORRESPONDENTES AO NÚMERO DO FATOR DE PROTEÇÃO DO FILTRO 
SOLAR DA IMAGEM, EM SEGUIDA, TRANSCREVA O NÚMERO DENTRO DA FIGURA DO SOL. 
 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/HORA DO TEXTO 
CINDERELA/FOLHA 81 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, estimule os alunos a recordarem sobre o que já foi contado na história da 
atividade anterior e levante possibilidades sobre o que será lido na aula, a fim de aguçar a curiosidade e envolvê-los 
no conto. Nesse sentido, faça a seguinte pergunta: ―Será que a Cinderela poderia ir ao baile?‖. 
O que interessa nesse momento é que as crianças levantem hipóteses sobre o que ainda vai acontecer, mantendo o 
mistério, motivando-os a desenvolver habilidades como a criatividade e coerência ao expressar ideias. 
 
2º Momento: Ainda na roda, faça a leitura do texto e disponibilize a folha 81 do caderno do aluno. Utilize dos 
mesmos recursos de leitura já mencionados anteriormente, dando às crianças oportunidade de conversarem sobre 
como a Cinderela ficou depois de resolver seu problema. 
Em seguida, organize as duplas e conversem sobre a atividade que será feita a partir das discussões realizadas na 
roda de conversa. Observe a atuação de cada dupla e se perceber que eles não entenderam explique novamente 
para que possam realizar na tarefa. Lembre-se que seu papel é de mediador, para isso, mantenha o mistério e 
ofereça condições para que eles façam suas próprias descobertas. 
 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CINDERELA 

 
CINDERELA TINHA AFAZERES DOMÉSTICOS POR TERMINAR. A 
MADRASTA DELEGOU TANTA COISA A ELA, QUE JAMAIS 
TERMINARIA EM TEMPO DE IR AO BAILE. 
POBRE CINDERELA, SEUS AMIGUINHOS, OS RATINHOS DA 
FLORESTA, INCONFORMADOS COM A SITUAÇÃO, PUSERAM-SE A 
TRABALHAR PARA CONFECCIONAR UM LINDO VESTIDO, ASSIM 
PODERIA IR AO BAILE TAMBÉM. 
O VESTIDO ESTAVA PRONTO E ELA ESTAVA LINDA. MAS SUAS 
IRMÃS, AO VEREM CINDERELA DESCER AS ESCADAS, RASGARAM 
TODO O SEU VESTIDO. 
MUITO TRISTE CINDERELA FOI PARA O JARDIM E CHOROU MUITO. 
DE REPENTE, VINDA DO CÉU, SURGE SUA FADA MADRINHA PARA 
AJUDÁ-LA. AGITANDO SUA VARINHA DE CONDÃO, A FADA 
TRANSFORMOU CINDERELA NUMA PRINCESA, COM UM VESTIDO 
LINDÍSSIMO E SAPATINHOS DE CRISTAL. UMA ABÓBORA QUE HAVIA 
NA COZINHA LOGO SE TRANSFORMOU NUMA BELA CARRUAGEM. 
DOIS DOS AMIGUINHOS DE CINDERELA FORAM TRANSFORMADOS 

EM COCHEIRO E EM MORDOMO. TODOS QUERIAM COLABORAR E LEVAR CINDERELA AO BAILE. 
— VÁ E SE DIVIRTA! — DISSE A FADA MADRINHA. — MAS TRATE DE VOLTAR PARA CASA ANTES DE O 
RELÓGIO BATER MEIA-NOITE.  
 
COMO A CINDERELA FICOU DEPOIS DE SER TRANSFORMADA EM PRINCESA? REGISTRE ABAIXO COMO 
VOCÊ PENSOU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 43 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 43 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 83 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DIAS DA SEMANA/FOLHA 82 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Nas aulas anteriores as crianças aprenderam os diferentes períodos que compõe um dia. Esclareça para elas que os 
dias são chamados de: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. 
Faça um calendário em tamanho de uma folha A3 e peça que elas recitem a sequência dos dias e explique que 
esses dias compõe uma semana. 
Com as crianças visualizando o calendário, pergunte: Quantos dias tem uma semana? Quantas manhãs tem uma 
semana? E quantas tardes? E quantas noites? Que dia é hoje? E ontem, que dia foi? Amanhã será qual dia da 
semana?  
 
2º Momento: 
 No decorrer da semana, peça uma criança por dia para desenhar, no espaço correspondente ao dia no calendário 
semanal, uma atividade que é realizada naquele dia, tais como: brincar no parque, ir à bilbioteca, cinema etc. A cada 
dia, pergunte as crianças sobre qual é o nome do dia atual, anterior e posterior. 
Após finalizarem a costrução coletiva do calendário semanal, fotografe-o e imprima uma cópia para cada criança 
colar na folha 82 do caderno do aluno. 
Quando a semana seguinte começar, retome o calendário e complemente os desenhos da atividade de cada dia, 
como foi feito anteriormente. A cada nova semana, retome diariamente o calendário e solicite às crianças que 
nomeiem o dia atual, anterior e posterior. À medida que vão praticando, elas passam a perceber a regularidade da 
medida do tempo e dos dias da semana. 
 
 

FOLHA 82 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
DIAS DA SEMANA 

 
VOCÊ APRENDEU QUE CADA DIA DA SEMANA TEM UM NOME. JUNTO COM SUA TURMA, VOCÊ CONSTRUIU 
UM CALENDÁRIO SEMANAL CONTENDO DESENHOS SOBRE CADA UM DOS DIAS. COLE ABAIXO A FOTO 
DESSE CALENDÁRIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/RESOLVENDO OS PROBLEMAS 
 O PEQUENO PESQUISADOR/FOLHA 83 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, explique às crianças que a proposta do dia é criar, com as formas geométricas disponibilizadas 
em sala, um objeto de sua escolha. 
Preferencialmente essa atividade deverá ser realizada em dupla. Proponha que a dupla combine qual objeto criarão, 
para isso permita que elas experimentem a execução da proposta com as formas geométricas sobre a mesa. 
Enquanto isso vá observando como elas procedem: se falam dos lados das formas, se as comparam com objetos 
reais, por exemplo: circulo – roda, quadrado – caixa, mesa, etc. 
Intervenha somente se for para auxiliar na maneira como o pensamento da criança está se organizando, ou seja, 
faça perguntas a partir do que ela falou ou montou com o coleguinha. É importante fazer perguntas que estimulem o 
raciocínio na busca de respostas. 
 
2º Momento: 
Distribua a folha 83 do caderno do aluno e peça que elas colem as próprias formas geométricas, de maneira que 
fique registrada a sua criaçao. Após esse momento, peça para as duplas colocarem as fichas em um lugar visível 
para todos e aprecie-as junto com as crianças. 
 

FOLHA 83 

ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA/RESOLVENDO OS PROBLEMAS 
 O PEQUENO PESQUISADOR/FOLHA 84 DO CADERNO DO ALUNO 

 
DEPOIS DE DESCOBRIR DIFERENTES FORMAS, LUIS O PESQUISADOR CONSTRUIU UM 
FOGUETE. 
E VOCÊ, VAI CRIAR O QUÊ? ESCOLHA ALGUMAS FORMAS GEOMÉTRICAS E REPRESENTE 
ABAIXO SUAS IDEIAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS FORMAS QUE VOCÊ UTILIZOU SÃO IGUAIS OU DIFERENTES? CONVERSE COM SEUS COLEGAS SOBRE 
ELAS. 

 
 
 
 
 

NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 44 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 44 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
Atividade 1 – Folha 84 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 85 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PARLENDA - HOJE É DOMINGO/FOLHA 84 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
 Na roda de conversa, apresente às crianças a parlenda ―Hoje é Domingo‖. Peça que elas fechem os olhos e ouçam 
a leitura da parlenda por duas vezes. 
Em seguida, para realizar a proposta da folha 84 do caderno do aluno, peça que desenhem, com caneta hidrocor 
sobre um pedaço de plástico, o que elas entenderam sobre a parlenda. Após, cole com fita adesiva o plástico com o 
desenho na folha do caderno do aluno. 
 
2º Momento: 
 Finalizando as atividades da folha do caderno, peça às crianças que transcrevam, no espaço indicado, a letra que se 
repete na palavra domingo e contorne o algarimo que corresponde à quantidade de letras que precisamos para 
escrevê-la. 
 

FOLHA 84 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
PARLENDA - HOJE É DOMINGO 

 
VOCÊ OUVIU EM SALA, A PARLENDA HOJE É DOMINGO. DESENHE COM CANETA HIDROCOR SOBRE UM PEDAÇO DE 
PLÁSTICO OU PAPEL TRANSPARENTE COMO VOCÊ IMAGINOU ESSA PARLENDA. EM SEGUIDA, COLE O SEU DESENHO 
COM FITA ADESIVA. 

Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
TRANSCREVA, NO ESPAÇO AO LADO, A LETRA QUE SE REPETE NA PALAVRA DOMINGO. 
 

 
 
 

QUANTAS LETRAS VOCÊ PRECISA PARA ESCREVER A PALAVRA DOMINGO? CONTORNE O ALGARISMO 
CORRESPONDENTE A ESSA QUANTIDADE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

  

 

O 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/OFICINA DE ARTESANATO 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/PETECA 

 
Campo de Experiências: Corpo, gestos e movimentos 
 

Professor, para essa atividade você precisará de TNT, cortado em aproximadamente 50 x 50 cm, folhas de papel 
manteiga, papel de seda (ou outro papel fácil de amassar para formar uma bola) e fita crepe ou fita adesiva colorida. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com os alunos sobre um brinquedo de origem indígena que as crianças adoram brincar – a 
peteca. Você devera começar apresentando o brinquedo, falando das suas formas e origens. Essa atividade tem a 
intenção de estimular a coordenação motora fina, que se trata do movimento realizado com as mãos e os dedos. 
 
2º Momento: 
Em seguida, entregue a cada aluno uma folha de TNT e duas de papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos devem amassar as folhas de papel e colocá-las no meio do TNT ou do tecido. Em seguida, puxam as 
pontas do TNT ou do tecido para cima e enrolam as pontas torcendo, de forma que o papel amassado fique bem 
firme. Por último, precisam passar fita crepe para que nada saia do lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dica: Colocar o nome dos alunos nas petecas construídos para identificar os donos. 
 
Sugestão da brincadeira: 
Depois de construído a peteca, os alunos brincarão livremente pela quadra sendo estimulados a fazer a rebatida de 
diferentes maneiras: mão direita, mão esquerda, por cima da cabeça, na altura da cintura, etc. Para finalizar a aula 
será realizado um jogo, com a turma dividida em duas equipes, uma equipe em cada metade da quadra, e todos com 
suas petecas na mão. Em seguida o professor fará círculos com giz nos dois campos, cada círculo terá uma 
pontuação determinada pelo professor. O objetivo do jogo será acertar os círculos do time adversário, e no final o 
time que acumular mais ponto será o vencedor. 
 

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14967 
 
  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=14967
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ATIVIDADE 3 – ARTE/TEATRO 
MODO DE VIVER NA FLORESTA/FOLHA 85 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, relembre tudo o que foi visto nas aulas anteriores, sobre as várias tonalidades, 
como as crianças clarearam e escureceram as cores, e as linhas que deram formas aos seus desenhos. 
Em seguida, apresente a folha 85 do caderno do aluno e distribua individualmente. Após a leitura da proposta, 
converse com as crianças sobre o que irão realizar. Para despertar a imaginação das crianças, incite por meio de 
perguntas, como seria a floresta que eles irão representar (plantas, animais, o que eles estariam fazendo: correndo, 
nadando, brincando etc). Forme as duplas e deixe-as criarem livremente a floresta que idealizaram. Circule entre elas 
e se for necessário faça a mediação. 
 
2º Momento: Ao final da atividade, proponha que elas conversem entre si e fale sobre o que elas criaram e porque 
elas utilizaram as cores que escolheram. 
Deixe-as conversarem por alguns instantes e em seguida exponha as atividades num lugar visível, para que todos 
possam observar as produções realizadas. 
Encerre a atividade, valorizando cada trabalho feito. 
 
 

FOLHA 85 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
MODO DE VIVER NA FLORESTA 

 
PODEMOS ENCONTRAR NAS FLORESTAS MUITAS COISAS, COMO: ANIMAIS, PLANTAS, RIOS, INCLUSIVE 
PESSOAS QUE HABITAM NAQUELE LUGAR. 
USE A IMAGINAÇÃO E CRIE UM LUGAR PARECIDO COM ESSE PARA RETRATAR UMA FLORESTA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 45 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 45 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO/FOLHA 86 DO CADERNO DO ALUNO 

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

Professor, para essa atividade, você precisará do livro João e o Pé de Feijão, folhas de papel sulfite encorpada e tinta 
guache. 
A história está disponível no link http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-
mim/livros/versao_digital/joao_pe_de_feijao_versao_digital.pdf 

 
1º Momento: 
Reúna as crianças na roda de conversa e fale que hoje elas irão conhecer o conto ―João e o Pé 
de Feijão‖. Pergunte se alguém conhece essa história e o que sabem sobre ela. Deixe que elas 
explorem as imagens do livro e faça deduções no decorrer da leitura. Indague as crianças com os 
seguintes questionamentos: Quem são os personagens da história? O que a mãe de João pediu 
para ele fazer? Você acha que as crianças devem conversar com pessoas estranhas? Por 
quantos feijões João trocou a vaca? O que João fez quando viu o pé de feijão gigante? O que o 
gigante fez quando descobriu quem estava lhe roubando? Entre outras questões. Durante a 
conversa, destaque as noções de tempo: antes, durante e depois. 
 
2º Momento:  
Disponibilize as folhas de sulfite e as tintas guache e solicite às crianças que registrem com tinta 
guache a parte da história que mais gostaram. 
Quando as tintutas secarem, entregue a folha do caderno 86 e peça para elas colarem. 
 

FOLHA 86 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 

 
APÓS OUVIR A HISTÓRIA JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO, FAÇA UMA PINTURA A DEDO COM 
TINTA GUACHE PARA REGISTRAR A PARTE DA HISTÓRIA QUE VOCÊ MAIS GOSTOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/joao_pe_de_feijao_versao_digital.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/joao_pe_de_feijao_versao_digital.pdf
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 
Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Dando continuidade na última aula de Música, na grande roda, disponibilize os chocalhos que os alunos criaram e 
cante com as crianças a música ―Peixe Vivo‖ e dê o comando para que as crianças toquem forte, fraco, lento, muito 
lento, forte, muito forte, numa sequência crescente ou decrescente. Peça também, que parte da sala toque forte e a 
outra fraco, assim, elas verão a variação do toque.  
O objetivo é trabalhar a intensidade e a duração do som. Para isso, o ideal é que metade das crianças aprecie o som, 
enquanto a outra metade toca.  
 

Como pode um peixe vivo 
Viver fora da água fria? 
Como pode um peixe vivo 
Viver fora da água fria? 
 
Como poderei viver 
Como poderei viver 
Sem a sua, sem a sua 
Sem a sua companhia? 
Sem a sua, sem a sua  
Sem a sua companhia? 

 

Os pastores dessa aldeia 
Fazem preces noite e dia 
Os pastores dessa aldeia 
Fazem preces noite e dia 
 
Como poderei viver? 
Como poderei viver? 
Sem a sua, sem a sua 
Sem a sua companhia? 
Sem a sua, sem a sua 
Sem a sua companhia? 

 
2º Momento:  
Com as crianças na roda novamente, questione-as qual som elas tocaram: o forte ou o fraco. 
Permita que elas se expressem de forma espontânea e que se sintam livres para mostrar o caminho que escolheram 
para representar o que foi realizado por eles. 
Finalize a atividade valorizando o que cada criança trouxe, promovendo sentimento de confiança e aceitação.  
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 10 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 46 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 

- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 

Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 

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

11ª 16h 16h30 Jantar  

- Higiene das mãos 
- Jantar e escovação 
- Organizar a saída 

Saída: 16h30 

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

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO/FOLHA 87 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
 Na roda de conversa, retome com os alunos a história do João e o Pé de Feijão. Distribua cinco caroços de feijões 
para cada criança e incentive-as a fazer de conta que é o personagem João da história. 
Em seguida, apresente a proposta da atividade da folha 87 do caderno do aluno e peça que elas representem cada 
item de forma concreta, utilizando os feijões: João ganhou três feijões mágicos. Depois João ganhou mais dois 
feijões mágicos. Com quantos feijões João ficou ao todo?  
 
2º Momento:  
Ao termino da explicação da atividade, solicite às crianças que registrem as quantidades através de desenhos nos 
espaços indicados. Logo após, peça-lhes que contornem a figura do alimento que começa com a mesma letra da 
palavra feijão. 
 

FOLHA 87 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 

 
DEPOIS DE ESCUTAR A HISTÓRIA JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO, RESOLVA O QUE SE PEDE: DESENHE OS 
FEIJÕES DE CADA ETAPA DA SITUAÇÃO PROBLEMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CIRCULE A IMAGEM DO ALIMENTO QUE TEM O NOME QUE COMEÇA COM A LETRA INICIAL DA PALAVRA 
FEIJÃO. 

 
 
 
 

  

MAÇÃ CENOURA FARINHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

JOÃO GANHOU 3 FEIJÕES 

MÁGICOS. 

EM SEGUIDA JOÃO GANHOU 

MAIS 2 FEIJÕES MÁGICOS. 

COM QUANTOS FEIJÕES JOÃO 

FICOU? 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
CINDERELA/ FOLHA 88 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Organize as crianças na roda de conversa e siga os mesmos procedimentos de leitura utilizados anteriormente. 
Retorne aos textos que já foram lidos para que as crianças relembrem a história e deixe-as falarem o que sabem até 
esse momento.  
Inicie a leitura do texto da folha 88 do caderno e objetive a antecipação de significados (por inferência). 
Em seguida distribua a folha para que os alunos possam fazer uma leitura silenciosa e explorar o texto e as imagens, 
oferecendo aos alunos a oportunidade conversar com o texto, ajudando-o a desenvolver o hábito de compreender e 
interpretar ao mesmo tempo. 
 
2º Momento:  
Depois de realizar os procedimentos de leitura, mostre aos alunos a proposta da atividade e deixe que elas deem 
suas opiniões de maneira que não percam o foco do que está sendo pedido na pergunta.  
Logo após, organize os alunos em duplas e proponha que conversem sobre o que será feito na folha. Contiue atento, 
observando e se precisar intercenha quando necessário. 

 
FOLHA 88 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ DIÁLOGO COM O TEXTO 
 CINDERELA/ FOLHA 89 DO CADERNO DO ALUNO 

 
 
LOGO QUE CINDERELA CHEGOU AO BAILE, O PRÍNCIPE SE 
ENCANTOU E A TIROU PARA DANÇAR. 
NO PALÁCIO, A BELEZA E A SIMPATIA DE CINDERELA 
CONQUISTARAM A TODOS. 
O PRÍNCIPE DANÇOU COM ELA MUITAS VEZES. 
O TEMPO PASSOU DEPRESSA E, PARA SURPRESA DE CINDERELA, O 
RELÓGIO DO PALÁCIO COMEÇOU A BATER AS DOZE BADALADAS DA 
MEIA NOITE. 
CINDERELA LOGO SE LEMBROU DO AVISO DA FADA MADRINHA DE 
QUE A MEIA NOITE A MAGIA ACABARIA. 
ASSUSTADA ELA FUGIU CORRENDO E, NA PRESSA, DEIXOU CAIR UM 
PEQUENINO SAPATO DE CRISTAL NA ESCADARIA DO PALÁCIO. 
E O PRÍNCIPE PEGOU O SAPATINHO E DECIDIU SE CASAR COM A SUA 
DONA, QUE HAVIA CONQUISTADO O SEU CORAÇÃO. 
 

O QUE A CINDERELA FEZ AO OUVIR AS BALADAS DO RELÓGIO DO 
PALÁCIO ANUNCIANDO A CHEGADA DA MEIA NOITE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 47 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 89 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 

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

Professor, para essa atividade você precisará de: fundos de garrafa PET, um saco de terra, pazinhas, regadores, um 
saco de feijão e uma folha de papel Kraft. 

 
1º Momento: Na roda de conversa, retome a história do João e o Pé de Feijão e inicie a conversa 
perguntando: Como será que os feijões da história se transformaram num pé de feijão?  
Incentive as crianças a realizar a experiência do plantio do feijão. Para tanto, disponibilize fundos 
de garrafa PET, um saco de terra, pazinhas, regadores e um saco de feijão. 
Peça para cada criança retirar cinco feijões de dentro do saco, contando em voz alta. Esclareça 
para elas que o grão de feijão é uma semente e instigue a imaginação delas, dizendo que no saco 
pode haver feijões mágicos, como na historia João e o Pé de Feijão. 
Oriente as crianças que primeiro elas precisam colocar a terra no pote, depois os feijões e mais 
um pouco de terra para cobri-los. Ao final, elas devem regar o vaso, para deixar a terra úmida, 
mas sem encharcar.  
 
2º Momento: Após o plantio, solicite a cada criança que escolha um lugar na sala para deixar o 
vaso com o feijão, esclarecendo que as sementes necessitam da luz do Sol para sobreviver. 
Informe às crianças que todos os feijões pertencem à turma e que, todos os dias, elas irão observar se ocorreram 
mudanças nos vasos. Fale que a cada dois dias, algumas crianças da sala serão responsáveis por regar os pés de 
feijão. Para organizar a participação de toda turma no cuidado das plantas, organize uma tabela em uma folha de 
papel Kraft com o nome ou a foto de cada uma e peça-lhes que marquem um X ao lado do próprio nome, nas 
colunas seguintes. 
 

NOME PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO DO PLANTIO DO FEIJÃO 

ANA X X  

BEATRIZ X   

CAROLINA X X  

DANIEL X   

CAIO X X  
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ATIVIDADE 2– LINGUAGEM/ DIÁLOGO COM O TEXTO 
 CINDERELA/ FOLHA 89 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Essa atividade vai trabalhar com a última parte do texto da história da Cinderela. Na roda de conversa, fale com os 
alunos que retomem essa aventura e comentem sobre o que mais gostaram até esse momento. 
Logo após, faça a leitura, aplicando como sempre as mesmas estratégias de leitura (com inferência) e em seguinda, 
entregue a folha 89 do caderno do aluno para que eles possam observar e acompanhar a leitura corrida que você 
fará. 
 
2º Momento:  
A proposta dessa atividade é a interpretação de texto, ou seja, a partir da leitura, os alunos poderão opinar sobre o 
que pensaram acerca da história apresentada. Esse momento proporciona o debate de ideias e diferentes maneiras 
de se pensar. 
Após os pontos de vista dos alunos serem explorados, organize a turma em duplas e proponha que registrem suas 
ideias. Cicule entre os alunos e se for necessário, faça a intervenção. 
 

FOLHA 89 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ DIÁLOGO COM O TEXTO 
 CINDERELA 

 
ASSIM COMO TODAS AS CASAS DAQUELE REINO, UMA CARTA FOI 
ENVIADA À CASA DE CINDERELA, ANUNCIANDO A CHEGADA DE UM 
MENSAGEIRO DO PRÍNCIPE. 
O MENSAGEIRO PROCUROU A DONA DO SAPATINHO DE CRISTAL POR 
TODO O REINO E FINALMENTE CHEGOU A CASA ONDE MORAVA 
CINDERELA. SUAS IRMÃS EXPERIMENTARAM O SAPATINHO, MAS 
SEUS PÉS ERAM GRANDES DEMAIS. ATÉ QUE, DEPOIS DE MUITO 
CUSTO, CHEGOU A VEZ DE CINDERELA PROVAR O SAPATO. A 
MADRASTA HAVIA TRANCADO A POBRE MOÇA NO QUARTO, E 
SOMENTE COM A AJUDA DE SEUS AMIGUINHOS ELA CONSEGUIU SE 
LIBERTAR. 
COMO O MENSAGEIRO TINHA RECEBIDO ORDENS DE QUE TODAS AS 
MOÇAS DEVERIAM EXPERIMENTAR O SAPATINHO DE CRISTAL, 
ACOMODOU CINDERELA EM UMA CADEIRA E COLOCOU NELA O SAPATINHO QUE, PARA SURPRESA DE 
TODOS, COUBE PERFEITAMENTE EM SEU PÉ. 
AO RECEBER A NOTÍCIA, O PRÍNCIPE VIBROU DE ALEGRIA E PEDIU CINDERELA EM CASAMENTO. ELES 
VIVERAM FELIZES PARA SEMPRE.  
 
COMO VOCÊ ACHA QUE A MADRASTA E SUAS FILHAS FICARAM AO RECEBEREM O CONVITE DE 
CASAMENTO DE CINDERELA? REPRESENTE SUAS IDEIAS ABAIXO. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 48 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 48 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 91 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
COMO EU ME ALIMENTO/FOLHA 90 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre hábitos alimentares. Explique para elas que o feijão que elas 
plantaram é muito presente na culinária brasileira. Servido de várias maneiras, cozido puro, ou na feijoada, em 
saladas e outros pratos. Pergunte se elas já experimentaram e se já, acompanhado do que. Peça que comentem em 
que momento do dia se alimentam e observe se elas fazem todas as refeições principais. Incentive-as a falar sobre o 
que mais gostam em cada refeição e por qual razão? 
Explique a importância de se escolher bem os alimentos e também de comer em diferentes momentos ao longo do 
dia. Que o ideal é fazermos três refeições principais ao dia – café da manhã, almoço e jantar – e fazer lanches leves 
entre os intervalos. 
 
2º Momento: 
 Apresente a folha 90 do caderno do aluno e proponha que elas desenhem um alimento em cada quadro disposto 
na folha. Deixe-as livres para registrar o alimento preferido ou io mais comum de cada refeição. 
Ao final, peça às crianças que elejam uma das três refeições e especifiquem os alimentos que registraram no quadro 
correspondente. 
Após, monte um gráfico com as informações, de modo que elas possam analisar que alimentos são mais comuns 
naquela refeição. Dessa forma, poderão perceber como alguns de nossos hábitos alimentares fazem parte dos 
costumes de onde vivemos.   
 

FOLHA 90 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
COMO EU ME ALIMENTO 

 
QUANTAS REFEIÇÕES VOCÊ FAZ POR DIA? DE QUAL DELAS VOCÊ GOSTA MAIS? DESENHE NOS ESPAÇOS 
ABAIXO, UM ALIMENTO QUE VOCÊ COSTUMA COMER EM CADA UMA DAS REFEIÇÕES QUE O PROFESSOR 
VAI CITAR. 
 
Respostas pessoais 
 
 

CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO JANTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS 
 O PEQUENO OPERÁRIO/FOLHA 91 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa explique para as crianças que hoje elas aprenderão sobre os números. Ensine que cada 
número tem um movimento correto que deve ser seguido para sua escrita. Explique esses movimentos para as 
crianças. Logo após escreva no quadro os números: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 
Para ilustrar sua explicação, apresente o vídeo sobre os números "Números para as crianças – Aprenda a escrever 
os números"  
Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=5TAyN7wGdfs 
e depois de assistirem, converse com as crianças sobre ele e deixe-as falarem sobre os números e a movimento 
correto de sua escrita. 
 
2º Momento:  
Distribua a folha 91 do caderno do aluno e proponha a atividade. Circule pela sala e faça a mediação quando 
necessário. Essa atividade oferece à criança a oportunidade de organizar os números em sequência. Lembre-se que 
esse registro pode se mostrar de maneira convencional ou não, e todos eles devem ser considerados. 
Ao final exponha as folhas para que as crianças apreciem e comparem os resultados. 
 
 

FOLHA 91 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA/LEITURA E ESCRITA DE NÚMEROS 
 O PEQUENO PESQUISADOR 

 
LUIS CONSTRUIU UM FOGUETE COM ALGUMAS FORMAS GEOMÉTRICAS E BRINCOU COM ELE DE VIAJAR 
PELO ESPAÇO. 
E VOCÊ? ATÉ QUE NÚMERO VAI CONTAR PARA O SEU FOGUETE PARTIR. 
 
REGISTRE AQUI SUA CONTAGEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5TAyN7wGdfs
https://www.youtube.com/watch?v=5TAyN7wGdfs
https://www.youtube.com/watch?v=5TAyN7wGdfs
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AULA 49 – ATIVIDADES A SERTEM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 49 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
 Atividade 1 Atividade 1 – Folha 92 do caderno do aluno  

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura 
Folha 93 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
RECEITA DE VITAMINA DE ABACATE/FOLHA 92 DO CADERNO DO ALUNO 

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

Professor, para essa atividade, você precisará de um abacate, leite, açucar, liquidificador e copos para servir. 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, desafie as crianças a decifrar a adivinha que está na folha 92 do caderno do aluno e em 
seguida prepare a receita abaixo. 
 
VITAMINHA DE ABACATE 
Ingredientes: 
1 abacate médio 
2 xícareas (chá) de leite 
Açúcar a gosto 
 
Modo de preparo: 
Lave o abacate, corte-o ao meio e despreze a semente. Retire a polpa e coloque-a no liquidificador com o leite e o 
açucar. Bata até que a mistura fique cremosa. 
 
2º Momento: 
Converse com as crianças sobre a receita realizada e em seguida, peça que desenhem na folha do aluno, os 
ingredientes nas quantidades solicitadas. Após o término e apreciação dos desenhos, as crianças deverão completar 
a adivinha. Permita que elas representem da forma que sabem.  
 

FOLHA 92 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
RECEITA DE VITAMINA DE ABACATE 

 
O professor vai ler uma adivinha. Que fruta será essa? 
 
RECEITA DE VITAMINA 
 
ESTE FRUTO SABOROSO 
TEM A POLPA BEM VERDINHA 
COM LEITE E AÇÚCAR, 
NO LIQUIDIFICADOR A GENTE BATE 
ATÉ MISTURAR TUDINHO 
A FRAQUEZA ELE COMBATE, 
POIS É FORTE A VITAMINA 
QUE FAZEMOS COM O     ABACATE 
  
Silva, Marilsa 
 
 
QUE ALIMENTOS FORAM USADOS NA RECEITA? REPRESENTE ABAIXO, QUE ALIMENTOS FORAM USADOS 
PRA FAZÊ-LA. 
 

Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:____________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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NATUREZA E CULTURA – A HISTÓRIA DO CURUPIRA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA /FOLHA 93 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Reuna as crianças na roda de conversa e inicie a leitura da proposta da atividade que está na folha 45 
do caderno. São muitas histórias contadas pelos indígenas e pelos ribeirinhos sobre os mistérios que giram em torno 
da floresta. 
Ao final, faça perguntas como: Quais serão esses mistérios? 
Deixe as crianças falarem de forma espontânea e observe caso não consigam expressar o pensamento do começo 
ao fim, o que estão querendo fizer. Siga essa estratégia, com o restante do texto. 
Ainda na roda, apresente a figura do Curupira e proponha que falem sobre esse personagem do folclore brasileiro, 
até mesmo imitando o jeito que ele pode andar. 
 
2º Momento: Leia a lenda do Curupira para as crianças, parando e provocando as crianças para o surgimento de 
hipóteses a respeito das táticas que o Curupira usa para preservar a floresta onde vive. 
 
A Lenda do Curupira 
O curupira é um ser da floresta e atua como seu guardião. Suas características físicas são bastante conhecidas, a 
lenda diz que o curupira é pequeno (alguns chamam-no de ―anão‖), tem os cabelos vermelhos como fogo, e 
seus pés são posicionados ao contrário, com os calcanhares para frente. 
Alguns falam que o curupira tem o corpo, dentes ou olhos verdes, outros, que ele é careca, e alguns acreditam que 
ele é peludo. Independente da versão, todos acreditam em sua força física sobrenatural, apesar de ser muito 
pequeno. 
O curupira cumpre o papel de guardião das florestas e pune aqueles que vão fazer mal a elas. No entanto, ele só 
pune aqueles que vão para floresta destruí-la por prazer, assim, os que caçam ou derrubam árvores para garantir 
sua própria sobrevivência não são punidos por ele. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/curupira.htm 
 
Ainda na roda de conversa, fale para as crianças que 64% do Brasil é composto por matas nativas, na Amazônia 
Brasileira, a vegetação nativa existente corresponde a 84% do território. As áreas preservadas equivalem a 25% ¼ 
do país, maior percentual do mundo. Fale ainda que existem três biomas distintos: floresta, cerrado e campo. Em 
seguida questione: Será que o Curupira está fazendo um bom trabalho? Deixe que elas expressem suas hipóteses 
livremente. 
Após a exploração do tema, disponibilize a folha 93 do caderno e apresente a proposta da atividade, solicite-as que  
representem o que podemos encontrar nas florestas.  

 
 

FOLHA 93 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA/A HISTÓRIA DO CURUPIRA 
MODO DE VIVER NA FLORESTA  

 

OS INDÍGENAS E OS RIBEIRINHOS NOS CONTAM MUITAS HISTÓRIAS SOBRE 

OS MISTÉRIOS QUE GIRAM EM TORNO DA FLORESTA. A DO CURUPIRA E 

UMA DELAS. 

DE ACORDO COM O QUE VOCÊ OUVIU EM SALA DE AULA, REPRESENTE 
ABAIXO, O QUE PODEMOS ENCONTRAR NAS FLORESTAS. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
  

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/curupira.htm
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ARTE  
CONSTRUINDO OS MEUS SONHOS 

 
Campo de Experiências: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações 
 
1º Momento: 
Separe um número grande de revistas variadas, com paisagens, parques temáticos, produtos de vendas diversos, 
bem como casas, apartamentos, chácaras, aviões, além de cola e distribua sobre as mesinhas da sala. 
Na roda de conversa, apresente a proposta da atividade que será a seguinte: escolher e rasgar individualmetne das 
revistas disponibilizadas, algo que elas sempre sonharam faze e cole no cartaz. 
Permita as crianças folhearem o quanto quiserem até escolherem uma ou várias imagens para colarem no cartaz. 
Aproveite esse momento, para circular entre elas e incentivando-as na elaboração da tarefa. 
 
2º Momento: 
Distribua as imagens que foram escolhidas por elas oriente-as quanto ao uso da cola. 
Acompanhe o desenvolvimento da atividade e ajude na colagem quando for preciso. Ao final, organize as produções 
na roda e questione: Qual o sonho de vocês? Deixe-as falarem livremente e mostrar o que colaram na ficha. 
Feche a atividade, destacando o quanto o trabalho delas ficaram bonitos. 
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AULA 50 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 50 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
Folha 94 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de Experiências: 
 ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que na aula de hoje elas irão aprender a fazer massinha de 
modelar e em seguida irão carimbar as letras do nome na massinha. 
Apresente os ingredientes e permita que elas toquem, e assim percebam a textura, o cheiro e a quantidade dos 
produtos que irão utilizar para preparar a massa. 
 
Ingredientes: 
1 xícara de farinha de trigo 
1 xícara de sal 
1 colher de chá de óleo de cozinha 
1 xícara de água 
Anilina cores variadas 
 
Modo de Fazer: Misture o sal a farinha e o óleo e mexa, vá colocando a água 
aos poucos até alcançar a textura que precisa. 

Separe em bolinhas faça um furo no meio e coloque a anilina (use variedade de 
cores) e amasse até que tudo se misture. 

 
2º Momento: Ofereça para cada criança, letras móveis e um pedaço de 
massinha de modelar em sua cor predileta. Com a ajuda do crachá peça que 
elas encontrem as letras que formam seu nome.  
Solicite que espalhem a massinha na mesa e convide-as a formarem seus 
nomes na mesma. Nesse momento, caso seja necessário, auxilie-as. 
Ao final, peça que cada uma remova as letrinhas com cuidado e vejam o resultado final. 
 
https://www.ideiacriativa.org/2017/10/carimbando-com-letras-atividade.html 
Com adaptações 
 
 
 
  

https://www.ideiacriativa.org/2017/10/carimbando-com-letras-atividade.html
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BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 
FOLHA 94 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTO 
 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, apresente a música ―Alecrim Dourado‖, às crianças. Ofereça novamente os chocalhos para que 
acompanhem a canção. Cante várias vezes até que se apropriem da melodia. 
Incentive-as a cantar e a tocar rápido e lento, vivenciando um contato com diferentes sons. Circule entre elas e 
observe como elas demonstram e representam essas características sonoras.  
 
Alecrim, alecrim dourado 
Que nasceu no campo 
Sem ser semeado 
 
Foi meu amor 
Que me disse assim 
Que a flor do campo é o alecrim 
 
Alecrim, alecrim dourado 
Que nasceu no campo 
Sem ser semeado 
 

Foi meu amor 
Que me disse assim 
Que a flor do campo é o alecrim 
 
Alecrim, alecrim dourado 
Que nasceu no campo sem ser semeado 
 
Foi meu amor 
Que me disse assim 
Que a flor do campo é o alecrim 
 

2º Momento: 
Ao final da atividade, elogie a participação da turma e distribua a folha 94 do caderno do aluno e peça-lhes que 
cubra com barbante a letra A de ALECRIM. Em seguida, exponha os trabalhos  em um lugar visível para que todos 
possam apreciar.  
 
 

FOLHA 94 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 

BRINCADEIRAS E MÚSICAS DA CULTURA DO BRASIL 

 

VOCÊ TOCOU CHOCALHO E CANTOU A MÚSICA ALECRIM DOURADO. 
AGORA, FAÇA O CONTORNO COM BARBANTE NA LETRA A, DE ALECRIM. 

AGORA, SIGA O TRAÇADO DA LETRA A.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 


