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―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
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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


39 

 

 
Planejamento Semanal  

 
SEMANA 1 

 
AULAS DE 101 a 105 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1ª AULA 
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AULA 101 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 101 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 
3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  

Folha 01 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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BOAS-VINDAS AO 2º. SEMESTRE 

 

Professor, abaixo sugerimos uma forma de você organizar a acolhida do 2º Semestre. Ao longo do ano, você pode 
utilizar músicas e brincadeiras diversas que estão disponibilizadas nesse caderno e nos links de acessos informados. 
A proposta para a primeira semana de aula, no período de adaptação, é promover atividades coletivas e lúdicas, com 
cantos, jogos e brincadeiras. 

 
1º Momento: Boas-vindas! Momento de alegria! 
Recepcionar as crianças dando boas-vindas e ao mesmo tempo incentivá-los a colocar seus pertences no local 
apropriado e aguardar o início das atividades. 
Demonstrar alegria  em recebê-los. Colocar algo visual que mostre esse sentimento. Pode ser algo em sua roupa no 
cabelo ou um cartaz.  
Decorar a sala com fotos do 1º semestre, onde mostram as crianças fazendo atividades em grupos.  
 
Ao fundo, colocar a música ―Se você está contente‖. 
 
Sugestão de música Se Você está Contente 
 
 
Se você está contente bata palmas 
Se você está contente bata palmas 
Se você está contente, quer mostrar 
Pra toda gente 
Se você está contente bata palmas 
 
Se você está contente bata o pé 
Se você está contente bata o pé 
Se você está contente, quer mostrar 
Pra toda gente 
Se você está contente bata o pé 
 
Se você está contente dê risada 
Há há há 
Se você está contente dê risada 
Há há há 
Se você está contente, quer mostrar 
Pra toda gente 
Se você está contente dê risada 
 
Se você está contente grite viva 
Viva! 
Se você está contente grite viva 
Viva! 
Se você está contente, quer mostrar 
Pra toda gente 
Se você está contente grite viva 

Viva! 
 
Agora eu quero ver você 
Cantando só fazendo gesto 
Em silêncio 
 
Se você está contente dê risada 
Há há há 
Se você está contente dê risada 
Há há há 
Se você está contente, quer mostrar 
Pra toda gente 
Se você está contente dê risada 
Há há há 
 
Se você está contente grite viva 
Viva! 
Se você está contente grite viva 
Viva! 
Se você está contente, quer mostrar 
Pra toda gente 
Se você está contente grite viva 
Viva! 
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ATIVIDADE 1 – COMBINADOS – 2º SEMESTRE 

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

 A atividade de construção de regras deve acontecer na primeira semana de aula. 
 O professor não deve chegar à sala de aula com as regras já prontas, escritas em papel pardo e apresentar às 

crianças. 
 Faça uma roda com os alunos para que todos possam olhar uns aos outros. Cada criança é orientada a falar o 

que acha que deve ser permitido ou não na escola, e a professora faz a mediação dos comentários. 
 As regras devem ser construídas coletivamente, para que todos discutam e se sintam responsáveis por elas. 

Detalhe! Todas as crianças têm o direito de opinar e devem ser incentivadas a isso. 
 As regras devem ser fixadas na sala de aula, em lugar visível a todos os alunos. 
 Não basta construir as regras. Devem ser retomadas, periodicamente, para que as crianças aprendam a 

avaliar o que foi combinado e o que está ou não acontecendo. 
 Os professores devem destacar as regras que estão sendo cumpridas, elogiar a turma e levá-la a refletir sobre 

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

com que essas regras não estejam sendo cumpridas‖? 
 
2º Momento: 

Após o debate com as crianças sobre os combinados, pesquise imagens para que as crianças possam colorir que 
retratem as situações elencadas por elas. Confeccione dois cartazes; um verde e um vermelho. O verde representa 
o que podemos fazer e o vermelho o que não podemos fazer na escola. Arrume as figuras no meio da roda e peça 
que cada criança pegue uma imagem e explique o que a figura representa. Questione em qual painel essa figura 
deve ficar e explique o porquê de ela ficar em determinado painel. 

 
Sugestoes: 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
O PATINHO FEIO – FOLHA 01 DA CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
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 ―Patinho Feio‖, 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 e um lindo lago...‖ Em seguida vai retirando os objetos do baú. Estimulando-as a criarem um enredo que 
contenha como cenário uma floresta, um lago, patinhos e outros objetos que compõe a história no baú de histórias. 
Estimule-os a contar o que acham que vai aparecer na floresta, no lago, os sons e tudo que elas imaginarem. 
A atividade deverá ser desenvolvida até que todos produzam uma história coletiva. Dessa forma, as ideias que forem 
aparecendo deverão ser aproveitadas e anotadas em um papel e ao final serem lidas para a turma a fim de que 
tenham uma visão da história que construíram. 
Após essa dinâmica, orientar os alunos a fazerem a atividade na Folha 01 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 
 
Apresente a música do patinho colorido com o vídeo de ―Bento e Totó‖ disponível no link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg 
 
Inicie a atividade apresentando a música para as crianças. Você vai precisar de: TV ou o próprio celular com o vídeo 
e a música dos patinhos. 
 
I
o
 passo - Apresente a música por meio do vídeo, apenas uma vez. 

 
2º passo - Apresente a música apenas em áudio. (Observar a reação das crianças ao ouvir a música). Continue 
trabalhando a audição e percepção desenvolvendo vários gestos para que elas possam imitar. 
 
3

o
 passo - Cante com as crianças mais 2 ou 3 vezes, porém com um objeto que compõe o visual da música (patinhos 

coloridos, cores, etc.), podendo utilizar folha de sulfite colorida, ou pompom de crepom e deixar cada criança com 
uma cor, de preferência escolhida por ela. Uma alternativa é que cada grupo de crianças fique com uma cor e, 
quando o patinho ficar daquela cor, as crianças dançam, ou cantam, enfim, fazem algum movimento, acompanhando 
a música. 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. 
 
MÚSICA: O PATINHO COLORIDO/BENTO E TOTÓ 
 
O PATINHO AMARELINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AZUL ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
 
O PATINHO AZULZINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 

USOU TINTA COLORIDA 
E VERMELHO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
 
O PATINHO VERMELHINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E VERDINHO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg
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VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
 
O PATINHO QUE ERA VERDE 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AMARELO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
 
O PATINHO AMARELINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AZUL ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
 
O PATINHO AZULZINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 

USOU TINTA COLORIDA 
E VERMELHO ELE FICOU 
O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
 
O PATINHO VERMELHINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E VERDINHO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
 
O PATINHO QUE ERA VERDE 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AMARELO ELE FICOU 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
 

 
FOLHA 01 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
PATINHO FEIO 

 
VOCÊ CRIOU UMA HISTÓRIA MUITO LEGAL COM SEUS COLEGUINHAS DE SALA. 
AGORA, ESCOLHA UMA PERSONAGEM DESSA HISTÓRIA E REPRESENTE-A. 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 102 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 102 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 02 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 03 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 
ESCRITA DO NOME – FOLHA 02 DA CADERNO DO ALUNO 

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

 
1º. Momento:  

1. Distribuir as fichas com o nome das crianças individualmente. 
2. Peça para que desenhe seu rosto na ficha. 
3. Circule a vogal ―A‖ 
4. Cubra com tinta as letras (pintura a dedo) 
5. Escolha um colega para trocar a ficha (a professora deve ter fichas repetidas). O coleguinha que recebeu a 

ficha da ANA deverá tentar repetir, em uma ficha em branco, o que está vendo. 
6. O professor incentiva que a criança repita a letra que conseguir, não precisa estar na ordem. 
7. Termina solicitando que faça o desenho do coleguinha e leva para algum lugar para secar.  Será trabalhado 

no dia seguinte. 
 
2º. Momento: 
Preparo: Cada quebra-cabeça deve ter um fundo diferente por vogal.  
 

1. Verificar a quantidade de mesinhas de atividade e a quantidade de crianças. Distribua 
os quebra-cabeças dentro de um envelope. Cada envelope tem uma vogal. Pode 
acontecer de uma mesa ter 3 ou 4 quebra-cabeça com vogais diferentes. Nesse kit, tem 
também a figura completa para que possa servir de exemplo (ver exemplo ao lado). 

2. As crianças deverão montar os quebra-cabeças sempre com a sua orientação. Chame a 
atenção para os detalhes (cor de fundo, figura, direção, etc) 

3. Terminada a atividade, o professor pergunta se todos conseguiram. Se não, o 
amiguinho ajuda. Sempre com POR FAVOR e OBRIGADA. 

4. Após esse momento, o professor entrega a Folha 02 do caderno do aluno para que as crianças escrevam 
quantas vogais tem em cada desenho. O número deve ser representado com bolinhas de crepon que os 
alunos farão naquele momento e que será colado no espaço abaixo da letra. 

5. Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se 
conseguiram finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática 
lembra e incentiva o desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. 

 
FOLHA 02 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
ESCRITA DO NOME 

 
VOCÊ BRINCOU COM SEUS COLEGAS DE QUEBRA-CABEÇA. AGORA, COMPLETE O NOME DAS FIGURAS 
COM AS VOGAIS QUE ESTÃO FALTANDO. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
A V I A O 

 
E M A 

 
I N D I O 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
O V O 

 
U V A 

 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 

 

AVIÃO EMA ÍNDIO 

OVO UVA 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O PATINHO FEIO – FOLHA 03 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Essa é a primeira atividade da sequência didática, 
tendo como tema a história do PATINHO FEIO. 
Dessa forma, organize as crianças na grande roda 
e perguntem se elas conhecem a história do 
PATINHO FEIO. Observe se a história é conhecida 
e o que as crianças podem contar. Após a 
sondagem, apresente o livro com esse clássico da 
literatura e deixe as crianças explorarem 
principalmente as imagens a fim de que conheçam 
os personagens. 
Em seguida, inicie a leitura. No decorrer da leitura, 
interrompa a história em pontos pré-escolhidos e 
faça perguntas para que as crianças levantem 
hipóteses sobre o que vai acontecer, mantendo suspense e provocando-as, visando o desenvolvimento da 
criatividade e da coerência de expressão de ideias. 
Na roda de conversa, peça para que as crianças olhem para sua mãozinha, peça que reparem que os dedinhos tem 
tamanhos e formatos diferentes, depois pode pedir para que olhem para a mão do coleguinha, vão perceber mais 
diferenças...formatos e tamanhos de unhas, alguma cicatriz, valorize cada coisa que a criança comentar de diferença, 
depois peça para olhar em alguma parte da escola, como o pátio, peça que observem as cores diferentes, do sol, das 
folhas, flores, tudo que puder ser ―explorado como diferente‖. Explique que a diferença é normal, rica em detalhes, e 
então mostre a figura acima onde mostra que o ―patinho feio‖ era de outra cor e que ele ficou triste em ser comparado 
com seus irmãos, quando na verdade ele era diferente por não ser um pato e sim um cisne. 
 
2º Momento: 
Após a leitura, a Folha 03 do caderno do aluno deverá ser colocada à disposição das crianças. Nesta etapa, faça a 
leitura corrida do texto, sem interrupções para uma compreensão melhor da história. Na sequência deixar os alunos 
explorarem o texto e as imagens contidas no livro para que elas possam realizar a atividade proposta de dialogar 
com o texto. Apresente a proposta claramente certifique-se, através de questionamentos, se a compreenderam, de 
forma que possam discutir a questão a partir da leitura realizada.  
Por se tratar 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. 
Pegue imagens de patos e de cisnes para mostrar a diferença entre eles, questionar se pode deixar de brincar ou ter 
amizade com o coleguinha só por ser diferente. 
Pergunte para as crianças se elas têm irmãos, as que disserem que tem, pergunte se sabem da diferença entre eles, 
como idade, altura, cor de cabelo, e por fim cole na parede um papel pardo e peça para que registre através de 
desenho feito com pintura a dedo o que eles viram de diferente durante a aula do dia. 
IMPORTANTE! – COMENTE TAMBÉM QUE A MÃE PATA NÃO SABIA QUE ESTAVA CHOCANDO UM OVO DE 
CISNE! Mostre a diferença entre cada ovo. Mostre também as imagens de ovo de codorna e ovo de galinha, para 
que possam compreender melhor. 
Faça uma pesquisa e mostre imagens de uma galinha chocando e os diferentes tipos de ovos e aves e seus 
respectivos tamanhos. Levar para a sala, se possível, um ovo de codorna e um ovo de galinha para que eles 
peguem, vejam as cores de cada um e o tamanho. Pergunte sobre as diferenças e se eles já comeram esses ovos. 
Deixe que contem suas experiências.  
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. 
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FOLHA 03 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
O PATINHO FEIO  

  
A MAMÃE PATA DEU AS BOAS-VINDAS AOS SEUS NOVOS PATINHOS COM MUITA 
ALEGRIA. MAS O ÚLTIMO OVO ESTAVA DEMORANDO MAIS PARA CHOCAR E A MAMÃE 
COMEÇOU A FICAR PREOCUPADA. 
FINALMENTE, A CASCA DO ÚLTIMO OVO SE ABRIU E, PARA SURPRESA DA MAMÃE PATA, 
DE LÁ SAIU UM PATINHO MUITO DIFERENTE DE TODOS OS SEUS OUTROS FILHOS. 
 
- ESTE PATINHO FEIO NÃO PODE SER MEU! EXCLAMOU A MAMÃE PATA. 
 
POR QUE A MÃE PATA EXCLAMOU: ―ESTE PATINHO FEIO NÃO PODE SER MEU!‖?  
REPRESENTE POR MEIO DE DESENHO O QUE VOCÊ PENSOU. 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 103 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 103 

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 04 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 05 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 
AS VOGAIS – FOLHA 04 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS/ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º. Momento:  
Traga para sala de aula, balões coloridos e cheios, já com letras de alfabeto. Ficar atento a quantidade de aluno que 
começa com uma determinada letra. Faça com que sobre alguns balões. Espalhe os balões pela sala. Após, peça 
para que as crianças encontrem os balões com as letras correspondentes a letra inicial do seu nome. 
Ao encontrarem, pode pedir para que sentem por cima de cada balão, ou tente estourar, lembrando que só vale 
estourar seu próprio balão. 
 
2º Momento:  
Disponibilize a folha 04 do caderno do aluno e desafie-as a pintar as letras do seu nome no balão 
Finalize, enchendo um balão da cor preferida de cada aluno, em seguida marque o nome de cada criança em cada 
balão e logo após, deixe amarrado na cadeira da criança, ao final da aula ela poderá levar seu balão para casa. 
 

FOLHA 04 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
AS VOGAIS  

  
VOCÊ BRINCOU DE BALÕES COM SEUS COLEGUINHAS. AGORA, ENCONTRE A LETRA DO SEU NOME NOS 
BALÕES E PINTE AS. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



51 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
AS FORMAS E TAMANHOS – FOLHA 05 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Coloque a figura abaixo, na altura das crianças para que elas possam olhar de perto a imagem e toda vez que 
tiverem curiosidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento:  
Recorte barbante em 4 cores diferentes e entregue um para cada criança, em seguida entregue a Folha 05 do 
caderno do aluno peça que as crianças observem as mamães e seus ovinhos para que possa colar o barbante 
ligando cada mamãe ao seu ovinho. Comente novamente que cada tipo de ave tem um tipo diferente de ovo, com 
tamanhos diferentes. 
Volte a falar da mãe pata e da mãe cisne. E que a mãe cisne deixou, sem querer, seu ovinho junto com os ovinhos 
da mãe pata. Que confusão!!! Coitada da D. Pata, não sabia de nada!!! 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns à todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. 
 

FOLHA 05 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
AS FORMAS E OS TAMANHOS 

 
OBSERVE COM ATENÇÃO AS DIFERENTES AVES E SEUS OVOS, EM SEGUIDA COLE UM BARBANTE DE 
CADA COR LIGANDO A MAMÃE A SEU OVINHO. MUITO CUIDADO PARA NÃO LIGAR A MAMÃE AO OVINHO 
ERRADO. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

CODORNA GALINHA PATA 

CISNE 

CISNE 
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AULA 104- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 104 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 06 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 07 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  
Folha 08 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1/ROTINA 
EU E MINHA PROFESSORA – FOLHA 06 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
 O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º. Momento: 
Na roda de conversa, comente o quanto é bacana ir à escola, que na escola a gente aprende, brinca e faz amizades, 
que algumas amizades podem começar na escola e seguir a vida toda. Pergunte se eles conhecem alguém que 
tenha uma amizade de muito tempo. Fale da importância em se ter um amigo. Pergunte se alguém da escola mora 
perto dele e se ele brinca com esse amiguinho fora da escola. Peça para as crianças fazerem uma pose bem bonita e 
alegre com a professora para poder tirar uma foto. 
 
2º Momento: 
Distribua a Folha 06 do caderno do aluno para cada criança e peça para representarem como imaginam que a 
foto irá ficar. Coloque essa atividade em exposição na sala de aula. A professora em outro dia pode levar a foto 
tirada na sala e colocar junto com o desenho das crianças. 
 
 

FOLHA 06 

ATIVIDADE 1/ROTINA 
EU E MINHA PROFESSORA  

DESENHE O SEU RETRATO E O DE SUA PROFESSORA. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ONDE VIVO – FOLHA 07 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º. Momento:  
Na roda de conversa, pergunte para as crianças sobre onde vivem, onde brincam, etc. Incentive-as a falar sobre seu 
dia-a-dia e os lugares que frequentam (casa da avó, pracinha, se moram em casa ou apartamento, etc). Pergunte o 
que cada local traz de lembranças ou sensações (quando vai para a casa da avó por exemplo, encontram os 
primos? Tem crianças para brincar com ela?) (Vocês dão muitas risadas juntos? Vocês brigam para dividir o 
brinquedo?) 
 
2º Momento: 
Após a exploração sobre o dia a dia de cada uma, distribua a folha 07 do caderno do aluno para cada criança. 
Peça que pintem ou desenhem o lugar que mais gostam de brincar. Alerte que precisam tomar cuidado ao brincar 
na rua e que sempre devem estar com um adulto por perto. 
 

FOLHA 07 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ONDE VIVO  

 

PINTE O LUGAR ONDE VOCÊ MAIS GOSTA DE FICAR E COMPARTILHE COM SEUS COLEGUINHAS. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

NA RUA NO QUINTAL EM CASA 

NA PRAÇA NO PRÉDIO NO PARQUE 
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ATIVIDADE 3 – ARTE – ALEXANDRE FILHO 
BRINCADEIRAS – FOLHA 08 DO CADERNO DO ALUNO 

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

 
Alexandre Filho- Manuel Alexandre Filho (Bananeiras PB 1932). Pintor. 
Trabalha na lavoura até os 17 anos, não chegando a concluir o curso primário. 
Depois, como servente, caixeiro e operário. Muda-se para o Rio de Janeiro, 
onde começa a pintar autodidaticamente por volta de 1964. Começa a expor 
em 1968, no Rio de Janeiro. Alcança reconhecimento internacional, expondo 
em Paris, Madri e Lisboa. Em 1968 participa do Festival de Arte Negra, na 
Nigéria. Expõe também em Houston e Montevidéu. Anatole Jakovsky o inclui 
em seu livro Peintres Naifs em 1972 e Flávio de Aquino em Aspectos da 
Pintura Primitiva Brasileira em 1977. Nesse mesmo ano passa a figurar no 
Dicionário de Arte Brasileira de Roberto Pontual e no livro Provérbio de 
Pintores Naif de Max Furny. Por volta de 1975 volta a seu estado natal, 
residindo atualmente em Guarariba. 

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/5235/2017/08/31/artista-plastico-alexandre-filho-e-homenageado-com-galeria-de-arte-
em-seu-nome 

1º Momento: 
Inicie a atividade na roda de conversa abordando sobre o tema BRINCADEIRAS INFANTIS.  
Peça que as crianças comentem sobre as brincadeiras que conhecem e as que mais gostam. Peça para explicarem 
por que ela gosta mais de tal brincadeira.  
Mostre o quadro de MILITÃO DOS SANTOS e pergunte: 
- Quais brincadeiras vocês estão vendo? 
- Quais vocês brincam? 
- Vamos fazer a brincadeira ONDE ESTÁ? 
 Faça perguntas do tipo: Onde está o menino de patins? Qual a cor de sua blusa? Quantas casas estão 
desenhadas na pintura? 
Explore o máximo possível as descobertas das crianças. 
 
2º Momento: Disponibilize a folha 08 do caderno do aluno e solicite que façam o desenho da brincadeira que 
mais gostam. 
 
3º Momento: Fale para a turma: já que estamos falando de brincadeiras, vamos brincar agora mesmo! 
Leve as crianças para área externa e pegue um copo plástico para cada criança coloque 2 colheres de detergente e 
água, peça para que elas misturem com o canudinho e depois assopre, para que brinquem de bolinha de sabão. 
Fale para a criança soprar devagar, para que a bola fique maior. Deixando que brinquem de maneira livre e 
divertida. Essa brincadeira não tem uma regra, as crianças geralmente gostam de brincar com água, tenha cuidado 
para brincar em dias de sol, e cuidado para não engolirem o sabão. Depois pode colocar uma música e pedir para 
que quando a música parar eles fiquem parados... brincando de estátua. São brincadeiras simples e divertidas! 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. 

  
FOLHA 08 

ATIVIDADE 3 – ARTE  
ALEXANDRE FILHO - BRINCADEIRAS 

 

PINTE OU DESENHE A BRINCADEIRA QUE VOCÊ MAIS GOSTA E CONTE PARA SEUS COLEGAS. 
Resposta Pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

http://www.candidonobrega.com.br/artigo/5235/2017/08/31/artista-plastico-alexandre-filho-e-homenageado-com-galeria-de-arte-em-seu-nome
http://www.candidonobrega.com.br/artigo/5235/2017/08/31/artista-plastico-alexandre-filho-e-homenageado-com-galeria-de-arte-em-seu-nome
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AULA 105 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 105 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 9 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 - ROTINA 
A INVENÇÃO DO ABRAÇO – FOLHA 09 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º. Momento: Na roda de conversa, pergunte às crianças como elas gostam de demostrar carinho para seus pais, 
tios, avós, irmãos, amigos etc.  
Escolha uma música instrumental e leia o poema A Invenção do Abraço e peça que as crianças façam gestos 
enquanto você lê. 
Ao término, peça que todos se abracem de acordo com a descrição do poema. 
 
A INVENÇÃO DO ABRAÇO  
 
HÁ BRAÇOS LONGOS E CURTOS, MAGROS E GORDOS 

HÁ BRAÇOS BRANCOS E NEGROS, DE VELHOS, DE CRIANÇAS. 

HÁ BRAÇOS DE HOMENS E DE MULHERES. 

HÁ BRAÇOS E BRAÇOS. 

ATÉ QUE UM DIA ALGUÉM DEU UM PASSO, 

DIMINUIU O ESPAÇO E FEZ DO BRAÇO UM LAÇO. 

FOI UM SUCESSO, VIROU MODA, E HOJE ATÉ NA 

HORA DO FRACASSO SE HÁ BRAÇO HÁ ABRAÇO. 

RICARDO SILVESTRIN. É TUDO INVENÇÃO. SÃO PAULO, ÁTICA. 2003 

 
2º. Momento: Convide as crianças a realizarem a dinâmica do abraço conforme aparece no link abaixo 
https://www.youtube.com/watch?v=nDgihcxIF08 

 
DINÂMICA DO ABRAÇO 
 
Levante um braço 
Levante o outro 
Faz bamboleio 
Mexe o pescoço 
Olha pra cima 
Olha pra baixo 
Escolhe um amigo 
E dá um abraço 
 
3º Momento: Disponibilize a Folha 09 do caderno do aluno e peça que elas pintem ou desenhem a pessoa que ela 
gostaria de abraçar. 
 

FOLHA 09 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A INVENÇÃO DO ABRAÇO 

 

PINTE OU DESENHE A PESSOA QUE HOJE VOCÊ GOSTARIA DE ABRAÇAR. COMPARTILHE COM 
SEUS COLEGUINHAS. 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nDgihcxIF08
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ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
COM AS MINHAS MÃOS  

 
Campo de experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  
   
1º. Momento:  
Em uma roda de conversa, fale aos alunos que vamos fazer vários movimentos com as mãos.  
Então, proponha uma atividade musical na qual todos se levantam e acompanham a canção com  palmas, 
conforme orientação da professora.  
  
Introdução da Música:  
A professora conduz:  
 
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER...  
Os alunos contribuem com a frase:  
FAZER O QUE?  
 A professora pede: - Um avião e assim por diante...  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER.  
FAZER O QUE?  
UM AVIÃO (faça o movimento do avião)  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
UMA BORBOLETA (faça o movimento da borboleta, e 
assim por diante)  
   
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
UM MICROFONE  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
UM HAMBURGUER  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  

FAZER O QUE?   
UM TRAVESSEIRO  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
UM TIGRE  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
UMA ARANHA  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
UMA CHUVA  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
UM SORVETE  
  
COM AS MINHAS MÃOS EU VOU FAZER  
FAZER O QUE?   
DAR TCHAU!  

 
2º. Momento:   
As crianças terão que prestar atenção para não errar e irão se divertir. Finalize aplaudindo e elogiando a participação 
de todos.  
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 2 

 
AULAS DE 106 a 110 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 
AULA 106 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 106 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 9 do caderno do aluno 

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 

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
EXPLORANDO AS LETRAS – CADÊ? 

 
Campo de Experiências: 
 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

1º Momento: 
Prepare a sala, colocando as caixas com as iniciais das vogais em cima da mesa e virada para frente, cada caixa 
deve conter objetos que comecem com as vogais indicadas. Faça um sorteio para que a criança sorteada pegue um 
objeto dentro de cada caixa, em seguida, a criança deve mostrar o objeto para os colegas e dizer o nome dele.  
Incentive a criança a dizer outros objetos que podem começar com a vogal escolhida.  
 
2º Momento: 
Ao final da atividade, quando todas as crianças forem sorteadas peça que organizem os objetos em suas caixas. 
Mostrando que após as atividades, a sala de aula tem que ser organizada, fazendo com que isso se torne um hábito, 
coloque uma música de fundo para que elas se animem enquanto organizam a sala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
PATINHO FEIO – FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

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

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a noção de ―feio‖ e de ―bonito‖, a primeira forma de fazer isso é 
trabalhar a aceitação, isto é, destaque que nem sempre somos iguais e que cada um deve se conhecer da melhor 
forma para se gostar; a segunda está relacionada ao preconceito, ou seja, como os patinhos transformaram a vida do 
cisne com palavras negativas, apenas por ele ser diferente, na verdade ele não era feio, ele era de outra espécie. 
Reforce que os irmãos diziam que ele era diferente, e diga que quando as pessoas são diferentes temos que 
respeitar. Leve para a sala de aula tampinhas de garrafa pet de cores diferentes e garrafas pet e mostre que mesmo 
sendo diferentes elas fecham as garrafinhas.  
 
2º Momento: 
Retome a primeira parte da história dos ―PATINHO FEIO‖ 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 opiniões acerca das características do personagem em questão. 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. 
 
 

FOLHA 10 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
PATINHO FEIO 

- ALGUÉM DEVE ESTAR FAZENDO UMA BRINCADEIRA 
COM A SENHORA - DISSE A PATA VIZINHA.  
AS SEMANAS FORAM PASSANDO E À MEDIDA QUE OS 
PATINHOS CRESCIAM, O PATINHO FEIO TORNAVA-SE 
CADA VEZ MAIS DIFERENTE DOS SEUS IRMÃOS. 
 
CANSADO DE SER ALVO DE COMENTÁRIOS MALDOSOS 
FEITOS PELOS SEUS IRMÃOS E POR TODOS OS OUTROS 
ANIMAIS DA FAZENDA, O PATINHO FEIO DECIDIU IR 
EMBORA. 
MESMO LONGE DA FAZENDA, O PATINHO NÃO TINHA 
PAZ, POIS OS SEUS IRMÃOS O PERSEGUIAM POR TODO 
O LAGO GRITANDO: 
 
- VOCÊ É O PATO MAIS FEIO QUE NÓS JÁ VIMOS! 
 
POR QUE SEUS IRMÃOS FALAVAM ISSO PARA ELE? 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 107 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 107 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 9 do caderno do aluno- Atividade 1 - Folha 
11 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem 
Folha 12 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h 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 ALFABETO – FOLHA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 
1º. Momento: 
 A professora fala em ritmos diferentes: Quero muito escrever e você vai me ajudar, com as letras do alfabeto que 
nós vamos procurar... Eu quero a letra A, assim as crianças vão apontar com o dedinho a letra A, fazer isso com 
todas as vogais. 
 
2º Momento:  
Separe algumas figuras que se inicia com as vogais, separe também algumas vogais (pode utilizar vogais do alfabeto 
móvel, peça para que a criança encontre a figura e a vogal que comece com a mesma letra, pode ser feito com todas 
as crianças). Ao fim dessa dinâmica, entregue a Folha 11 do caderno do aluno e peça que observem o alfabeto e 
que pintem apenas as vogais. 
 

FOLHA 11 

 ATIVIDADE 2 – ROTINA 
O ALFABETO 

 
PINTE ABAIXO, APENAS AS VOGAIS QUE APARECEM NO ALFABETO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO 
O PATINHO FEIO – FOLHA 12 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

1º Momento: Nessa atividade será trabalhada a terceira parte do texto. Organize as crianças na rodinha e siga as 
mesmas técnicas de leitura utilizadas nas aulas anteriores. 
Inicialmente, a leitura deve ser feita tendo como foco a antecipação dos significados. Contar toda história. (ver no 
Anexo) 
Após a leitura, apresente a Folha 12 do caderno do aluno 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.  
 
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 concluírem a atividade proposta na folha do caderno, proponha às crianças que representem como 
o cisne ficou. Coloque novamente a música do PATINHO COLORIDO (música do patinho colorido –link:   
https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg), onde você convidará todas as crianças a dançarem. Finalize 
mostrando que a ―beleza‖ está nas diferenças e que precisamos respeitar todas as pessoas.  
O conto carrega uma importante lição de autoestima: aquilo que uns consideram feio, outros acham bonito, mas o 
mais importante é gostarmos de nós mesmos. 
 
MÚSICA: O PATINHO COLORIDO/BENTO E TOTÓ 
 
O PATINHO AMARELINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AZUL ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
 
O PATINHO AZULZINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E VERMELHO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
 
O PATINHO VERMELHINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E VERDINHO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
 
O PATINHO QUE ERA VERDE 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AMARELO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 

VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
 
O PATINHO AMARELINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AZUL ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
VIVA O PATINHO AZUL 
 
O PATINHO AZULZINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E VERMELHO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
VIVA O PATINHO VERMELHO 
 
O PATINHO VERMELHINHO 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E VERDINHO ELE FICOU 
 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
VIVA O PATINHO VERDINHO 
 
O PATINHO QUE ERA VERDE 
RESOLVEU MUDAR DE COR 
USOU TINTA COLORIDA 
E AMARELO ELE FICOU 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 
VIVA O PATINHO AMARELO 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9pTiY1RPg
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FOLHA 12 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
O PATINHO FEIO – DIÁLOGO COM O TEXTO 

 
VAMOS DESENHAR O CISNE COM O GIZ DE CERA E FAZER O LAGO MOLHANDO O DEDINHO NA TINTA. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
5º Momento: 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS (pág. 24). 
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AULA 108 – ATIVIDADES A SEREM DESESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 108 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 13 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática 
Folha 14 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1/ROTINA 
LETRA “A” - FOLHA 13 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa a professora retoma a brincadeira feita na aula anterior e fala em ritmos diferentes: Quero muito 
escrever e você vai me ajudar, com as letras do alfabeto que nós vamos procurar... Eu quero a letra A, assim as 
crianças vão apontar com o dedinho a letra A, faça isso com todas as vogais. 
 
2º Momento:  
Entregue a Folha 13 do caderno do aluno e repita a brincadeira, fazendo apenas com a letra A, pois será a 
atividade a ser desenvolvida, em seguida, peça que circulem as figuras que começam com a vogal A. 
 

FOLHA 13 

ATIVIDADE 1– ROTINA  
LETRA “A” 

 
VOCÊ BRINCOU COM A SUA PROFESSORA COM AS LETRAS DO ALFABETO. AGORA, CIRCULE AS 
FIGURAS QUE INICIAM COM A LETRA A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ANEL BOLA ESTRELA ABACAXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
FORMAS E NUMERAIS - FOLHA 14 DO CADERNO DO ALUNO   

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Separe previamente, cartolinas coloridas já cortadas em formas de figura geométrica. Na roda de conversa, 
apresente as figuras falando os nomes de cada uma, (quadrado, triângulo e círculo), exponha alguns moldes já 
prontos para que as crianças observem e pergunte se elas estão vendo alguma semelhança com as figuras. 
Após a exploração, peça às crianças que descrevam quais as figuras que foram trabalhadas em cada animalzinho, 
em seguida peça para ajudarem a montar um painel na sala bem bonito e colorido, em um papel pardo colocado na 
parede da sala, na altura das crianças para que possam desenvolver a proposta. 
 
2º Momento: 
Distribua individualmente a Folha 14 do caderno do aluno e peça que contém os patinhos conforme o enunciado da 
atividade. 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. 
 

FOLHA 14 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
FORMAS E NUMERAIS 

 

OBSERVE A IMAGEM ABAIXO, FAÇA A CONTAGEM E REGISTRE AO LADO, A QUANTIDADE COM 
RISQUINHOS. 
 
QUANTOS PATOS TÊM DENTRO DA LAGOA?  
 
 
 
 
 
 
 
QUANTOS PATOS TÊM FORA DA LAGOA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUANTOS PATOS TEM AO TODO?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 109 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 109 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 - Folha 15 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 16 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 
LETRA “E” - FOLHA 15 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, fale às crianças que você contará uma história sobre as vogais A,E I, O, U. 
As vogais A-E-I-O-U moravam todas na mesma casa, porém, um certo dia, elas decidiram ir morar cada uma em sua 
própria casa e convidar alguém bem especial para morar com elas. 
A vogal A foi quem terminou primeiro e disse: 
— Minha casa é amarela e cheia de flores, e quem eu convidei para morar comigo foi a abelhinha (A de ABELHA). 
Em seguida a vogal E, falou: 
 — Minha casa é cinza e elegante, quem eu convidei pra morar comigo foi o Elefante (E de ELEFANTE). 
Logo depois, veio a vogal I, que disse assim: 
— Minha casa é bem verdinha, espaçosa e bem bonita, quem eu convidei para morar comigo foi a Isa a Iguana, (I de 
IGUANA).  
Logo depois veio a vogal O, que contou:  
— A minha casa é toda branca e bem fofa, quem eu convidei para morar comigo, foi a senhora ovelha, (O de 
OVELHA). 
Por último, veio a vogal U, que falou: — Minha casa é bem escura e marrom e quem eu convidei para morar comigo, 
foi o ursinho RONRON, (U de URSO). 
Que história mais linda! Vamos relembrar as vogais? (A- E- I- O- U). Vamos conhecer palavras com a vogal ―E‖? 

 
2º Momento: 
Disponibilize a Folha 15 do caderno do aluno e faça a proposta da atividade. Circule entre as crianças 
nesse momento e faça a mediação quando for preciso. 
 

 
FOLHA 15 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
LETRA “E” 

 

PINTE BEM BONITO OS DESENHOS QUE INICIAM COM A VOGAL ―E” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ESTRELA DEDO ELEFANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CACHORRO OSSO ESCOVA 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MEU PAÍS – FOLHA 16 DO CADERNO DO ALUNO 

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

 
1º. Momento:  
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre o país em que vivemos. 
Questione se elas sabem o nome do nosso país. Pergunte se conhecem 
alguém que não nasceu no Brasil, mas veio morar aqui. 
Fale das nossas belezas naturais, da riqueza de vegetação, abundância de 
água, espécies de animais etc. 
Explore o tema e em seguida, pergunte: Você sabe o nome da cidade que 
está morando? Você sempre morou aqui? Tem alguém que veio de outra 
cidade? Se tiver, pergunte o motivo de ter vindo morar nessa cidade. 
 
 2º Momento: 
Na área externa da sala, desenhe com giz a forma do mapa do Brasil, em 
seguida, divida em 5 partes como se fosse representar as regiões e comentar 
que no mesmo país existe um lugar que chove pouco, outro que quase 
sempre chove, um lugar que venta e faz frio, outro que é muito quente, pode 
brincar comentando também a diferença do modo de falar, até mesmo a diferença de 
comidas. Peça para o aluno escolher em qual pedacinho ele quer ficar, de acordo com as características daquele 
local pode passar o giz para que eles desenhem a representação do modo que entenderem (chuva, sol, quente, 
frio...) após essa dinâmica entregar a Folha 16 do Caderno do aluno para que cada um desenvolva a atividade.  
 
 

FOLHA 16 

ATIVIDADE 3 – NATUREZA E CULTURA 
MEU PAÍS  

 
OBSERVE: TEMOS 4 DESENHOS QUE REPRESENTAM NOSSO PAÍS. 
 
1 – PINTE O CORAÇÃO QUE ESTÁ DENTRO DO MAPA 1, DE VERMELHO.  
2 – PINTE O MAPA 2 DE VERDE E AMARELO  
3 – PINTE O MAPA 3 DA SUA COR PREFERIDA. 
4 – PINTE BEM BONITO E DEPOIS COLE BARBANTE NA BOCA DO MAPA 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 - ARTE 
MEU PATINHO - FOLHA 17 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças sobre a vida do campo. 
Questione se alguém já foi em uma fazenda e se sabem dizer como é. 
Comente com elas que na fazenda tem o fazendeiro que cuida dos 
animais, como a vaca, o porco, a galinha, o cavalo e outros bichos que 
vivem nesse lugar.  
Pergunte às crianças se elas conhecem mais algum animal que vive no 
campo. A professora pode chamar a atenção para o pato, perguntando: 
Sabe onde vivem? Já viram algum de perto? Do que o seu corpo é 
coberto? Eles nascem da barriga da mamãe, ou de um ovo?  
 
2º Momento: 
Entregue à Folha 17 do caderno do aluno e um pequeno recorte de 
papel crepom para fazer a representação do mato. Mostre às crianças 
como fazer um patinho com a mão: Pinte os dedos das mãos com a 
tinta de pintura a dedo da cor escolhida pelo aluno e em seguida faça um desenho no espaço pensado para a tarefa.  
Ao final da atividade, o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS. Aproveite o momento e reforce que os desenhos são diferentes, 
mas que todos ficaram lindos! E que todos tem uma maneira de se expressar.  
 
 

FOLHA 17 

ATIVIDADE 2 – ARTE  
MEU PATINHO  

 
DESENHE COM SUAS MÃOS NO ESPAÇO ABAIXO, UM LINDO PATINHO. 
 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 110 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 110 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2: – Folha 19  do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1/ROTINA 
LETRA “I” – FOLHA 18 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS/ 
TRAÇO, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com os alunos sobre a vogal I e explique que ela é a terceira vogal. Em seguida, cante 
com elas a música disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=ksdV65sc3fI 
 
LETRA I, VAMOS ESCREVER! 
 
IGREJA, INTELIGENTE 

INCRÍVEL, INDEPENDENTE 

SÃO PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA I 

VEM CANTAR COM A GENTE   

NESSE JOGO DIFERENTE 

DE PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA I 

IMPORTANTE, IGUALDADE, INFINITO, ILUSÃO 

INTERNET, IMAGINAÇÃO, IDEIA, ILUMINAÇÃO 

IMAGEM, IMBATÍVEL 

ÍNDIO, IRMÃO, IGUAL 

ISSO AÍ! 

PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA I 

ISSO AÍ! 

PALAVRAS QUE COMEÇAM COM A LETRA I 

 

2º Momento: 
Disponibilize a folha 18 do Caderno do aluno e faça a proposta da atividade para as crianças: pintar as figuras que 
comecem com a letra I. 

FOLHA 18 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “I” 

 
VOCÊ CANTOU COM A SUA PROFESSORA UMA MÚSICA SOBRE A VOGAL I 
AGORA É COM VOCÊ! PINTE ABAIXO, OS DESENHOS QUE INICIAM COM ESSA VOGAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IGREJA BANANA ÍNDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BOLA IGLU MAÇÃ 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ksdV65sc3fI
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ATIVIDADE 2/MÚSICA 
AS BORBOLETAS – FOLHA 19 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências:  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças que elas irão aprender uma música nova: As borboletas, de 
Vinícius de Moraes. Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=33DNasWO71Q 
Peça, que enquanto toca a música elas representem as borboletas fazendo asinhas com as mãos. Logo após, 
pergunte qual é a cor preferida de cada uma e em seguida, pinte na mão de cada criança uma linda borboleta com a 
cor escolhida por ela. 
 
As Borboletas 
Vinicius de Moraes 
 
BRANCAS 
 AZUIS 
 AMARELAS 
 E PRETAS  
 BRINCAM 
 NA LUZ 
 AS BELAS 
 BORBOLETAS. 
 
 BORBOLETAS BRANCAS 
 SÃO ALEGRES E FRANCAS. 
 BORBOLETAS AZUIS 
 GOSTAM MUITO DE LUZ. 
 AS AMARELINHAS 
 SÃO TÃO BONITINHAS! 
 E AS PRETAS, ENTÃO... 
 OH, QUE ESCURIDÃO! 
 
2º. Momento: Disponibilize as tintas e em seguida distribua a Folha 19 do caderno do aluno. Leia a proposta da 
atividade, solicitando às crianças que pintem uma borboleta de cada cor e logo após, pintem de vermelho, as flores 
que têm escrito o numeral 5. 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS 

FOLHA 19 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
AS BORBOLETAS 

 
PINTE ABAIXO CADA BORBOLETA COM UMA COR DIFERENTE, EM SEGUIDA, PINTE DE 
VERMELHO A FLOR QUE TÊM ESCRITO O NUMERAL 5. 
Resposta Pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

32

41 5

32

41 5 32

41 5

32

41 5

32

41 5

https://www.youtube.com/watch?v=33DNasWO71Q
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 3 

  
AULAS DE 111 a 115 
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AULA 111 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 112 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 21 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 20 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 medirem a altura dos colegas com barbante. Se estiverem na mesma 
sala que o semestre anterior, verifique onde estão as medidas feitas pelas crianças há seis meses. Utilize cores 
diferentes para que possam ver a diferença, ou seja, o quanto cresceram. Com a criança encostada na parede, cole 
com fita crepe uma das pontas do barbante no começo da parede, rente ao chão. Estique a outra ponta até chegar 
ao topo da cabeça da criança e corte o barbante demarcando sua altura. Marque a altura da criança com caneta 
hidrocor no papel Kraft e anote o nome dela na marcação. Assim, elas perceberão a diferença da altura dela e dos 
colegas. 
 
2º Momento:  
Distribua a Folha 20 do caderno do aluno e peça a criança para fazer um desenho dela e de um colega da turma 
que seja mais alto do que ela. A criança mais alta da turma poderá desenhar o professor. Em seguida, solicite à 
criança que escreva ao seu modo o seu nome e o nome da pessoa que desenhou ao seu lado.  
 
 
 

FOLHA 20 

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. DEPOIS, 
ESCREVA COMO SOUBER O NOME E O DO COLEGA QUE DESENHOU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
O PATINHO FEIO – FOLHA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha do ―O PATINHO 
FEIO‖ apresente a proposta na roda, iniciando uma conversa a respeito de alguém 
que elas conheçam, que já tenha sido colocado de lado por ser diferente. 
Questione o que elas entendem em ―ser diferente‖ 
Agora pense nas diferenças entre os patinhos. Lembrando que o ―O PATINHO 
FEIO‖, na verdade era um lindo Cisne. 
Explorando o assunto com as crianças, ressalte a relação com os personagens da 
história. Eles eram de diferentes espécies, porém isso não deveria impedi-los de 
serem companheiros e de se ajudarem. 
Na proposta da Folha 21 do caderno do aluno peça que represente os diferentes 
tipos de aves, podendo fazer desenho ou recortar figuras e colar. 
 

FOLHA 21 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
O PATINHO FEIO 

 
AGORA É COM VOCÊ! FAÇA A REPRESENTAÇÃO DOS TIPOS DE AVES QUE TRABALHAMOS NA HISTÓRIA 
DO ―PATINHO FEIO‖. PROCURE EM REVISTAS, RECORTE (PODE SER A MÃO LIVRE)  E COLE AQUI NESSE 
ESPAÇO, APROVEITE E FAÇA UM CENÁRIO BEM BONITO. OBSERVE AS DIFERENÇAS ENTRE UM PATO E 
UM CISNE. 

 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 112  - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 112 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 ROTINA  
LETRA “O” – FOLHA 22 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º. Momento: 
Na roda de conversa, inicie a atividade cantando com as crianças a música: Cabeça, ombro, joelho e pé. 
Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 
 
CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 
 

CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 
JOELHO E PÉ 
CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 
JOELHO E PÉ   
OLHOS, OUVIDOS, BOCA E NARIZ 
CABEÇA, OMBRO, JOELHO E PÉ 
 
Na primeira vez, cante bem rápido e peça que fiquem de pé para poder dançar, depois cante 
novamente devagar reforçando a vogal O da parte da música e pergunte se elas percebem com 
que vogal começa, (olhos, ouvidos, ombro). Pergunte com qual figura geométrica a vogal O se 
parece.  
 
2º Momento:  
Distribua a Folha 22 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade: Cobrir a vogal o com tinta a 
dedo, depois cobrir com giz colorido, em seguida copiar a letra O no quadro e por fim pintar apenas as figuras 
que começam com a vogal O. 
 
 

FOLHA 22 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “O” 

 
 
CUBRA A VOGAL ―O‖ COM TINTA A DEDO 
 
 
 
 
 
CUBRA A VOGAL ―O‖ COM GIZ COLORIDO 
 
 
 
 
 
 
PINTE AS IMAGENS QUE COMEÇAM COM A VOGAL ―O‖ 
 
 
 
 
 
 
 

OLHO ÔNIBUS ÓCULOS ESQUILO OVO 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/_____ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
CADÊ O TOUCINHO? – FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, leia para as crianças a parlenda ―Cadê o Toucinho que estava aqui?‖ 
Prepare previamente uma caixa com as figuras da história (toucinho, gato, mato, fogo, água, boi, trigo, galinha, ovo, 
frade(padre) e convento (igreja). 
Conforme vai contando a história, vai retirando as figuras da caixa para que os alunos percebam o que elas 
representam. 
 
PARLENDA: CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI? 
 
O GATO COMEU. 
CADÊ O GATO? 
FUGIU PRO MATO.  
CADÊ O MATO?   
O FOGO QUEIMOU.   
CADÊ O FOGO? 
A ÁGUA APAGOU. 
CADÊ A ÁGUA? 
O BOI BEBEU. 
CADÊ O BOI? 
FOI AMASSAR O TRIGO. 
CADÊ O TRIGO? 
A GALINHA ESPALHOU. 
CADÊ A GALINHA? 
FOI BOTAR OVO.  
E CADÊ O OVO? 
O PADRE COMEU. 
E CADÊ O PADRE? 
FOI REZAR A MISSA. 
 
2º Momento: Após a leitura da parlenda, converse com a criança sobre a parlenda e faça as perguntas: — Qual é o 
nome da parlenda? — O que o gato comeu? — O gato fugiu e foi para onde? — O que aconteceu com o mato? — 
Quem apagou o fogo? —  Quem bebeu a água? —  O boi amassou o quê? —  Quem espalhou o trigo? —  O que a 
galinha estava fazendo? — O que aconteceu com o ovo? E o Padre? É importante realizar as perguntas, pois ajuda a 
compreensão do texto. Mostre as imagens para a criança, apresente-as e peça para que ela recite a parlenda através 
das imagens. 
Logo após a exploração da leitura, disponibilize a Folha 23 do caderno do aluno e peça às crianças que represente 
a parlenda por meio de desenhos. 
 

FOLHA 23 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
CADÊ O TOUCINHO? 

 
VOCÊ OUVIU EM SALA, A PARLENDA ―CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA AQUI?‖  
AGORA, REPRESENTE A PARLENDA, COM LINDOS DESENHOS DOS PERSONAGENS. 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 113 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 113 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 25 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  
O PEIXE – ROMERO BRITO – FOLHA 24 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/ ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 

Reúna as crianças na roda de conversa e apresente o quadro de Romero Brito: O Peixe. 
Acesse as obras desse artista brasileiro no portal  
https://br.pinterest.com/pin/371335931746995982/. 
Faça perguntas, a fim de que percebam os detalhes da pintura: Quais cores? Quais 
formas dentro das formas? Qual animal está representado no quadro? Onde esse animal 
costuma viver? Quem tem peixinhos em casa? Se tem, como cuida? A água tem que 
estar limpa ou suja? Explique que o corpo do peixinho muitas vezes é coberto por 
escamas e que elas servem para proteger a pele do peixe. Fale que outros animais 
também têm escamas, como a cobra, lagartos, crocodilos, tartarugas entre outros. Pode 
mostrar uma imagem da escama do peixe também, para poder falar de texturas. 
 

2º Momento: 
Agora que você apresentou para os alunos o quadro e comentou sobre o peixe, com a ajuda das crianças, recorte 
papeis de revistas em várias formas, (quadrado, triângulos etc.) e coloque-os em uma caixa, em seguida, disponha 
na mesa dos alunos e peça que elas cubram com esses recortes o desenho da Folha 24 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 24 

ATIVIDADE 2 –  
O PEIXE - ROMERO BRITO 

 

PREENCHA O DESENHO DO PEIXE COM PAPEL PICADO E EM VOLTA DELE PINTE COM LÁPIS DE 
COR. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

https://br.pinterest.com/pin/371335931746995982/


85 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA – OS NUMERAIS  
FOLHA 25 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 
1º Momento: Na roda de conversa, faça a leitura coletiva dos numerais expostos na sala de aula, marcar os 
números na lousa com seus respectivos nomes: ex.: 1 UM... mesmo que a criança não saiba ler é importante que 
ela identifique e visualize os ―nomes‖ dos numerais e suas representações. 
Em seguida, peça ajuda a cada aluno para que eles apontem com o dedo qual é o número (1, 2 e assim por diante, 
até mesmo fora de ordem) caso ela não acerte, faça a leitura coletiva novamente e peça para outra criança apontar 
o número, o importante é que todos participem. Logo após, peça às crianças que peguem uma quantidade de 
bloquinhos de acordo com o número solicitado pela professora 
 
2º Momento: 
Disponibilize a Folha 25 do caderno do aluno e apresente a proposta para a as crianças. Peça que observem com 
atenção os numerais e seus nomes, e em seguida, pinte cada círculo da cor do patinho indicado pela numeração. 
Circule entre elas e quando preciso, faça a mediação. 
 

FOLHA 25 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA  
OS NUMERAIS 

 

 
OBSERVE COM ATENÇÃO OS NUMERAIS E SEUS NOMES EM SEGUIDA, PINTE O CÍRCULO DA 
COR DO PATINHO INDICADO PELA NUMERAÇÃO. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

2 4 1 3 5 
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AULA 114 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 114 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Modo de viver no Campo, Modo de 
viver na Cidade – Fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo - Folha 
27 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 28 do caderno do aluno 
- Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1/ROTINA 
LETRA “U” – FOLHA 26 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, a professora começa a falar em forma de música.  
Essa é a letra U muito fácil de escrever, preste muita atenção que você vai aprender.  
Agora vamos ver algumas palavras que começam com a vogal U. Deixe que as crianças falem algumas e você pode 
dizer outras, como por exemplo: urso, urubu, unha, uva, um (1), uma).  
Logo após, cante em outro ritmo: 
Letra U, letra U, onde está você?  
Aqui está você, está na palavra______________ deixe as crianças expressarem suas ideias. 
 
2º Momento:  
Após a exploração da vogal U, em uma caixa de sapato coloque um pouco de areia colorida e peça que cada criança 
forme a vogal U, com o dedo na areia. Indique os traços para representar a vogal, como por exemplo: a letra U, 
desce, faz a curva e sobe. 
Agora que elas identificaram a vogal U, disponibilize a folha 26 do caderno do aluno e apresente a proposta da 
atividade. Peça que pintem os desenhos que iniciam com a vogal U, em seguida, cubra a vogal U com pintura a dedo 
e cubra a outra letra U da atividade, com giz de cera, logo após, escrevam a vogal no quadro indicado. 
 
 

FOLHA 26 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “U” 

 
CUBRA A VOGAL ―U‖ COM TINTA A DEDO 
 
 
 
 
 
CUBRA A VOGAL ―U‖ COM GIZ COLORIDO 
 
 
 
 
 
 
 
PINTE AS IMAGENS QUE COMEÇAM COM A VOGAL ―U‖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNHA AVIÃO URSO UVA UM 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
MODO DE VIVER NO CAMPO – FOLHA 27 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, pergunte para as crianças o que elas sabem sobre viver na cidade e 
viver no campo. Questione o que elas acham que tem nesses lugares, onde elas acham 
que tem mais barulho, se no campo ou na cidade. 
Pergunte:  Na cidade tem gente que anda a cavalo? Ou tem mais gente que anda de 
carro? As ruas da cidade são de terra? E assim por diante. Ouça e anote tudo o que elas 
sabem a respeito do tema campo e cidade. 
 
Mostre as imagens do livro e vá contando a fábula.  
(link do vídeo da história: https://www.youtube.com/watch?v=LR1RuL208rY) 
 

FÁBULA O RATO DA CIDADE E O RATO DO CAMPO (Fábulas de Esopo) 
 

Era uma vez um rato que morava na cidade 
grande e que decidiu viajar para visitar seu amigo rato 
que morava no campo.  
Depois de uma longa viagem o rato da cidade 
finalmente chegou aonde seu amigo morava, mas o 
rato da cidade não gostou do campo. Achou tudo 
muito simples e falou: 
 

- Eu ainda não entendo como meu amigo 
consegue viver em um lugar tão ruim. 
 

O rato da cidade bateu na porta da casa de seu 
amigo rato. O rato do campo abriu e ficou muito 
surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande 
amigo que morava na cidade grande. 

 
- Bem-vindo meu amigo! Entra aqui que eu vou 

preparar um jantar gostoso para gente comer. 
 
Os dois entraram na casa. O rato da cidade olhou 

a casa simples com comida simples e não gostou e 
falou para seu amigo: 

 
- Lá na cidade, onde eu moro tem muitas coisas 

boas para comer. Temos bolos, frutas, queijos e muito 
mais. Você tem que visitar a minha casa algum dia. 
Tenho certeza de que não vai querer voltar. 

 
Depois que o rato da cidade partiu, o rato do 

campo começou a pensar e decidiu, então, ir visitar 

seu amigo na cidade. Queria ver as coisas 
maravilhosas que seu amigo contou. Então, arrumou 
sua mala e partiu. Quando chegou na casa do rato da 
cidade, ele ficou muito contente. O rato da cidade 
resolveu oferecer um banquete ao rato do campo. O 
rato do campo admirou-se de tanto luxo. Resolveram 
começar a comer na mesma hora. A cozinha era 
grande e tinha muita coisa para comer: queijo, 
bananas, laranjas, alface, enfim, tudo muito gostoso, 
mas mal haviam iniciado a porta da cozinha se abriu e 
alguém entrou a dona da casa. 

 
Os dois ratinhos fugiram apavorados. E se 

esconderam no primeiro buraco apertado que 
encontraram. Quando acharam que o perigo tinha 
passado e iam saindo do esconderijo, um gato entrou 
na cozinha. E foi preciso fugir de novo. Cada 
barulhinho que ouviam, o rato da cidade fugia e se 
escondia. Uma hora era o gato que queria correr atrás 
deles, outra hora era a dona da casa que corria com a 
vassoura para matá-los. Ufa! Eles não tinham 
sossego! 

 
Então, o rato do campo foi embora porque achou 

que tudo lá era muito bom e bonito, mas não lhe 
servia porque melhor do que aquele luxo todo era o 
sossego que tinha na roça. Melhor era viver em paz e 
com liberdade!  

 

 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 27 do caderno do aluno do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, nesse 
momento, circule entre elas e faça a mediação quando for necessário. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LR1RuL208rY
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FOLHA 27 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA – MODO DE VIVER NO CAMPO  
RATO DO CAMPO E RATO DA CIDADE  

 

VOCÊ OUVIU A HISTÓRIA DO RATO DO CAMPO E O RATO DA CIDADE. 
AGORA, CIRCULE ABAIXO, O RATINHO QUE MORA NO CAMPO. LOGO APÓS, LIGUE CADA RATINHO 
À SUA CASA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
NOSSA BANDEIRA – FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, fale com as crianças sobre o nosso país. Hoje vamos falar um pouco mais do 
nosso país. Vocês lembram de qual país estou falando? Sabem a cor da nossa bandeira? Comente o quanto nosso 
país é bonito e cheio de diversidades, que nosso povo é alegre e gosta de receber visitas do mundo todo.  

 
2º Momento: Distribua a Folha 28 do caderno do aluno para as crianças e peça que observem as cores da 
Bandeira do Brasil e cole materiais (papel crepom, laminado, cola gliter, cola colorida etc) nos locais indicados. 

 
 

FOLHA 28 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
 NOSSA BANDEIRA 

 
PINTE AS FIGURAS ABAIXO DE ACORDO COM A COR DA BANDEIRA DO BRASIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AGORA, PINTE A BANDEIRA DO BRASIL DE ACORDO COM O MODELO AO LADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

              Deverá pintar de verde                          Deverá pintar de amarelo                         Deverá pintar de azul 
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AULA 115 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 115 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música 
- Atividade 2: Dobradura 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1/ROTINA 
LETRA “B” - FOLHA 29 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 O EU, O OUTRO, O NÓS/ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
Antes de começar a atividade:  
Prepare um espaço na sala de aula para expor o ALFABETO COLETIVO (veja a imagem abaixo) e monte as 
cartelas com as letras e imagens, conforme apresentado abaixo. É interessante que esses itens estejam na altura do 
olhar da criança e de fácil visualização, pois irão trabalhar com eles ao longo do semestre. 
As vogais já foram trabalhadas e sugere-se que tenham a mesma cor.  
A partir desta semana, as consoantes serão apresentadas. Antes de começar o trabalho com as consoantes, 
preencha o ALFABETO COLETIVO com as figuras das vogais. Para isso, disponibilize as imagens das vogais e 
peça que as crianças, com sua ajuda, coloquem cada cartela no espaço da vogal.  
Sempre apontar a letra da cartela e a letra do ALFABETO COLETIVO, emitindo o som de cada uma e pedindo para 
que repitam. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Momento:  
Previamente, prepare cartazes com as letras do alfabeto e as imagens citadas na canção. 
Na roda de conversa, apresente para as crianças a música BÊ-A-BÁ, de Toquinho e Elifas Andrato. 
Acesse o Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_Oe1G3wjRXg 
Fale com elas que a cada vez que aparecer a letra do alfabeto na música, você irá levantar um cartaz com a letra e a 
imagem descrita nela. 

BÊ-A-BÁ 
Toquinho e Elifas Andrato 

 
QUANDO A GENTE CRESCE UM POUCO 

É COISA DE LOUCO O QUE FAZEM COM A GENTE: 

TEM HORA PRA LEVANTAR, HORA PRA SE DEITAR 

PRA VISITAR PARENTE 

QUANDO SE APRENDE A FALAR, SE COMEÇA A 

ESTUDAR 

ISSO NÃO ACABA NUNCA 

E SÓ VAI SABER LER, SÓ VAI SABER ESCREVER 

QUEM APRENDER O BÊ-A-BÁ 

E ALÉM DO ABECEDÁRIO, UM GRANDE DICIONÁRIO 

VAMOS TODOS PRECISAR: 

QUANDO A GENTE CRESCE UM POUCO 

É COISA DE LOUCO O QUE FAZEM COM A GENTE: 

TEM HORA PRA LEVANTAR, HORA PRA SE DEITAR 

PRA VISITAR PARENTE 

QUANDO SE APRENDE A FALAR, SE COMEÇA A 

ESTUDAR 

ISSO NÃO ACABA NUNCA 

E SÓ VAI SABER LER, SÓ VAI SABER ESCREVER 

QUEM APRENDER O BÊ-A-BÁ 

E ALÉM DO ABECEDÁRIO, UM GRANDE DICIONÁRIO 

VAMOS TODOS PRECISAR: 

COM A ESCREVO AMOR, COM B BOLA DE COR 

COM C EU TENHO CORPO, CARA E CORAÇÃO 

COM D AO MEU DISPOR ESCREVO DADO E DOR 

COM E EU SINTO EMOÇÃO! 

COM F FALO FLOR, COM G EU GRITO GOL 

E COM H DE HAVER EU POSSO HARMONIZAR 

COM I DESEJO IR, COM J VOLTO JÁ, COM L TENHO 

LUAR 

COM M ESCREVO MÃO, MAMÃE, MANJERICÃO 

COM N DIGO NÃO E O VERBO NASCER 

COM O EU POSSO OLHAR, COM P PAPARICAR 

COM Q EU QUERO QUERER 

COM R FAÇO RIR, COM S SAPOTI 

COM T TAMANDUÁ, COM U URUBUPUNGÁ 

COM V JURO QUE VI, COM X FAÇO XIXI 

NO FIM O Z DA ZEBRA 

 

 
2º. Momento: 
Após a leitura, informe que será apresentada a letra ―B‖. Fale algumas palavras que começam com a letra ―B‖ (BOLA 
– BOCA – BALA – BOLO), emita o som destacando a letra ―B‖ e peça que repitam da mesma forma para que eles 
possam escutar o som da letra ―B‖.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_Oe1G3wjRXg
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3º Momento: 
Após a exploração da letra B, pergunte se elas conhecem alguma palavra que começa com essa consoante e permita 
que todos tragam suas hipóteses. Pergunte se tem algum colega na sala que o nome se inicia com ―B‖ então dê 
espaço para que todos participem.  
Ao final, disponibilize a folha 29 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Solicite que façam o 
contorno da letra B com tinta à dedo, em seguida cubra a letra B com giz colorido e peça que pintem os desenhos 
contidos na folha, que comecem com a letra B. 
 

FOLHA 29 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “B” 

COM A AJUDA DA PROFESSORA, FAÇA O QUE SE PEDE EM CADA QUADRINHO. 
 
 
CUBRA A CONSOANTE ―B‖ COM TINTA A DEDO 
 
 
 
 
 
 
 
CUBRA A CONSOANTE ―B‖ COM GIZ COLORIDO 
 
 
 
 
 
 
PINTE AS IMAGENS QUE COMEÇAM COM A CONSOANTE ―B‖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANANA AVIÃO IGREJA BOCA BOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
O GATO E O CACHORRO – DOBRADURA 

 
Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS/ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS 

  
1º. Momento:  
Na roda de conversa apresente para as crianças a música o Gato e o Cachorro, acessando o link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=M414LqKaweI 
 
O GATO E O CACHORRO 
 
O CACHORRO ROSNAVA E O GATO MIAVA 
PARECIA BRIGA, PARA QUEM ESCUTAVA 
O CACHORRO ANDAVA E AVANÇAVA 
E O GATO CORRIA, GIRAVA E PULAVA 
O GATO MIAVA, O CACHORRO LATIA 
UMA CONFUSÃO, NINGUÉM ENTENDIA 
O GATO SE DEITAVA, ALEGRE GIRAVA 
E O CACHORRO DO LADO, SOMENTE ROLAVA 
MI, MI, MI... AU, AU, AU 
O GATO E O CACHORRO BRINCAM NO QUINTAL 
MI, MI, MI... AU, AU, AU 
 
O GATO E O CACHORRO BRINCAM NO QUINTAL 
OS DOIS SÃO AMIGOS, BRINCAM PRA VALER 
ELES BRINCAM E BRINCAM, ATÉ ESCURECER 

MI, MI, MI... AU, AU, AU 
O GATO E O CACHORRO BRINCAM NO QUINTAL 
MI, MI, MI... AU, AU, AU 
 
O GATO E O CACHORRO BRINCAM NO QUINTAL 
OS DOIS SÃO ARTEIROS, BRINCAM O DIA INTEIRO 
APRONTAM E APRONTAM, O TEMPO INTEIRO  
UM BRNCA COM O OUTRO, ATÉ SE CANSAR 
ELES BRINCAM ALEGRES E NÃO QUEREM PARAR 
O CACHORRO É ANIMADO E O GATO TAMBÉM 
O GATO É LIGEIRO E O CACHORRO DO BEM 
UM VÊ O OUTRO QUIETO, JÁ PENSA EM BRINCAR 
OS DOIS SÃO AMIGOS GOSTAM DE AGITAR 
MI, MI, MI... AU, AU, AU 
O GATO E O CACHORRO BRINCAM NO QUINTAL 
MI, MI, MI... AU, AU, AU 

 
 
2º Momento: 
Após ouvirem a música, proponha às crianças fazerem uma dobradura do cachorro e do gato.  
Separe previamente, todo o material para que elas façam a dobradura (papéis de diferentes tamanhos, cores e 
texturas e tipos, jornais e revistas para que possam rasgar ou amassar). Não é necessário que as crianças conheçam 
os passos para dobrar o papel. O ideal é criarem conforme conseguem, mas se for preciso, faça a mediação para 
aquelas que apresentarem alguma dificuldade. 
Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=N-aGGnzqm9U 
 
2º Momento: 
Após a conclusão da atividade, organize uma exposição de todas as dobraduras e proponha que apreciem o que 
todos produziram. 
Valorize o trabalho, elogiando e dizendo como elas foram criativas e caprichosas. 

 
              DOBRADURA DE CACHORRO    DOBRADURA DE GATO 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M414LqKaweI
https://www.youtube.com/watch?v=N-aGGnzqm9U
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 4 

  
AULAS DE 116 a 120 
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AULA 116 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 116 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2:  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “C” - FOLHA 30 DO CADERNO DO ALUNO 

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

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas vão conhecer a letra ―C‖. Mostre imagens 
(podem estar coladas em papelão) com figuras de animais do campo e da cidade, como por 
exemplo: cachorro, cavalo, canguru, camelo, coala, capivara, cutia, castor, crocodilo, cobra, 
camaleão, cisne, coruja, condor, etc. 
Indague-as sobre quais os animais são mais comuns no campo e quais são mais comuns na cidade, 
permita que elas falem livremente.  
Após a exploração da consoante, disponibilize para cada criança, uma folha grande com a letra C 
desenhada, para que possam copiá-la no mínimo quatro vezes, usando técnicas diferentes: 

1. Pintar com cotonete. 
2. Cobrir com a linha (usar cola). 
3. Cobrir com botões ou pedaços de papel (usar cola). 
4. Cobrir com bolinhas de crepom (usar cola). 

 
2º Momento: 
Disponibilize a Folha 30 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. Peça que cubram, pintem, 
desenhe conforme indicado na atividade. 
 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
A LETRA “C” 

 
AGORA É COM VOCÊ! FAÇA O QUE SE PEDE NAS ATIVIDADES ABAIXO: 
 

CUBRA A LETRA C COM TINTA A DEDO. 
 

CUBRA A LETRA C COM GIZ COLORIDO 

  
 

COPIE A LETRA C NO ESPAÇO ABAIXO 

 
 
 
 

 
PINTE OS DESENHOS ABAIXO, QUE INICIAM COM A LETRA C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COELHO VACA CAMA SOL CACHORRO 
 
NOME:____________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
3º Momento: 
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no painel 
ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a letra.  
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
RIMAS 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, leia para as crianças o poema ―Escola‖. Faça a leitura de forma lúdica, 
enfatizando as palavras que rimam. 
 
BRINCANDO COM AS PALAVRAS - POEMA: ESCOLA  
 
NA ESCOLA, TUDO RIMA 
CONHECER COM APRENDER 
BRINCAR COM CRIAR 
ESCOLA RIMA COM BOLA 
BRINCADEIRA COM CADEIRA 
CRIANÇA COM ESPERANÇA 
 
NA ESCOLA 
TUDO COMBINA 
ALEGRIA COM EUFORIA 
DIVERSÃO COM ATENÇÃO 
 
AMIGO RIMA COMIGO 
PROFESSORA COM DOÇURA 
DIVERSÃO COM ATENÇÃO 
 
NA ESCOLA 
TUDO RIMA, NA ESCOLA, TUDO COMBINA 
 
Regina Shudo 
 
2º. Momento: 
Após a leitura do texto, apresente para as crianças algumas imagens de figuras que rimam para que elas possam 
compreender todo o contexto. 
Exemplo: 
ESCOLA – BOLA 
MALA – BALA 
CASA – ASA  
Após a exploração, disponibilize 21 tirinhas de papelão recortadas na forma de retângulo como se fosse uma peça de 
dominó. Disponibilize também 21 gravuras de animais, objetos, alimentos que possam ser rimados. 
Em seguida, solicite que as crianças confeccionem o jogo. Peça para recortarem as gravuras e colarem nas tirinhas 
de papelão. Antes de iniciar a brincadeira, reforce para as crianças o conceito de rima, em linguagem de fácil 
entendimento e adequada para faixa etária, que a rima representa a correspondência sonora entre duas palavras a 
partir da vogal da sílaba tônica (―a sílaba mais forte da palavra‖). Por exemplo, rato rima pato ou com gato, jacaré 
rima com pé ou café, etc. 
Logo após, divida as crianças em dupla e disponibilize o dominó confeccionado por eles e inicie a brincadeira. 
Ressalte que as regras da brincadeira são as mesmas do dominó, mas neste caso, as crianças deverão ser alertadas 
ao fato de que as correspondências devem ser feitas pelas rimas, por exemplo, deverão unir a gravura do gato à do 
rato. 
 
3º Momento: 
Convide as crianças para produzirem um painel de rimas, para isso você precisará: 

 Papel Kraft; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Revistas; 

 Tirinhas de papel cartão recortadas para a escrita das palavras rimadas. 

Produza com as crianças um painel de imagens rimadas. Peça que elas procurem em revistas imagens que possuam 
seus nomes rimados. Exemplo: pão e limão, jacaré e café, fome e come, etc. À medida que as crianças forem 
encontrando palavras, a professora deverá escrever o nome destas palavras nas fichas para fixar no painel. Convide 
às crianças a participarem deste momento de escrita, explore as sílabas tônicas que proporcionam rimas. 
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AULA 117 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 117 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 31 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
BOLA NA TEIA 

 
Campo de Experiências: O eu, o outro, o nós/Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 
 
1º Momento: 
Nesta atividade, as crianças trabalharão a noção do espaço, força e precisão. Também terão a oportunidade de 
trabalhar a convivência já que atividade será trabalhada em equipe.  
Na roda de conversa, fale com as crianças que elas vão brincar de Bolinha na teia: 
Para essa brincadeira, você deverá utilizar uma fita crepe, fazendo uma teia no vão da porta, na altura da criança. A 
parte que cola deve ficar voltada para dentro da sala para que as bolinhas possam ser fixadas.  
 
2º Momento: 
Em seguida, disponibilize para cada criança bolinhas de algodão e peça para que cada uma tente arremessá-las na 
teia. Pode ser interessante formar equipes. Para isso, faça um sorteio. Ao final, todos serão premiados pelo esforço. 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
A BELA E A FERA - FOLHA 31 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
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 ―A BELA E A FERA‖, 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 um pai que tinha três filhas...‖ Em 
seguida vai retirando os objetos do baú. Estimulando-as a criarem um enredo que contenha os cenários 
apresentados no livro. Estimule-os a contar o que acham que vai aparecer ou acontecer na história. Incentive-as a 
criar. 
A atividade deverá ser desenvolvida até que todos produzam uma história coletiva. Dessa forma, as ideias que forem 
aparecendo deverão ser aproveitadas e anotadas em um papel e ao final serem lidas para a turma a fim de que 
tenham uma visão da história que construíram. 
Após essa dinâmica, orientar os alunos a fazerem a atividade na Folha 31 do Caderno do Aluno. Ao final, permita 
que todos possam apreciar a produção dos coleguinhas e contar o porquê da escolha do personagem registrado 
 

FOLHA 31 

ATIVIDADE 2 
A BELA E A FERA 

 
VOCÊ CRIOU UMA HISTÓRIA MUITO LEGAL COM SEUS COLEGUINHAS DE SALA. 
AGORA, ESCOLHA UM PERSONAGEM DESSA HISTÓRIA E DESENHE. 

 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 118 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 118 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 32 do Caderno do Aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 - Folha 33 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 
PALITOS PARA INVENTAR E IMAGINAR – FOLHA 32 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS/ 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Professor prepare previamente uma quantidade suficiente de palitos de picolé para que as crianças possam começar 
a explorar o material de forma livre. Explique para a turma que eles faram muitas descobertas utilizando o palito de 
picolé. Questione sobre o uso desse objeto: como eles já viram sendo usado, quem usa na casa deles e/ou na 
escola, 
Na roda de conversa, convide as crianças a imaginar outras formas de utilizar o palito de picolé. Disponibilize uma 
quantidade de palitos para que elas possam brincar. Deixem que experimentem a textura, o tamanho e as 
possibilidades de criação e diversão. Sugira, também, algumas possibilidades. É importante criar um espaço na sala 
de aula como esses materiais à disposição das crianças, de tamanhos, formas e cores diferentes. Dessa maneira, a 
criação será constante e permanente. 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha 31 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade, na hora da realização da 
proposta, circule entre as crianças e faça a mediação se for preciso. 
 

 
FOLHA 32 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
PALITOS PARA INVENTAR E IMAGINAR  

 
VAMOS TRANSFORMAR O PALITO NUM PERSONAGEM QUE VOCÊ PENSOU? DESENHE OLHOS, NARIZ E 
BOCA. 
COMPLETE O CABELO E AS ROUPAS COM OUTROS MATERIAIS. VALE USAR TECIDO E LÃ. 
Resposta pessoal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  



103 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NOÇÕES ESPACIAIS – FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência você deve preparar um baralho que, em cada carta, contenha imagens de cores diferentes para 
que a criança possa identificar a cor. O Baralho deve conter, ao menos, vinte cartas. 
Trabalhar: 
Maior, menor. 
Em cima, embaixo. 
Aberto, fechado. 
Dentro, fora. 
Atrás, na frente. 
Entre outros. 
 
Na roda de conversa, explique para as crianças que elas irão fazer uma atividade de adivinhação. 
A professora escolhe uma carta do baralho e pede para que os alunos observem e diga, por exemplo: 
Qual é a cor do peixe que está dentro do aquário? 
Qual é a cor do sorvete maior? 
Qual é a cor do passarinho que está no ninho? 
 
Essa atividade com o baralho pode ser repetida no final de cada mês. Interessante fazer as cartas em papelão 
grosso e firme (caixa de sapato) ou papel kraft. Ver sugestão no Anexo deste documento. 
 
2º. Momento: 
Após a exploração dos contrários, disponibilize a Folha 33 do Caderno do Aluno para que circulem de amarelo os 
objetos que estão em cima da mesa e de verde os que estão embaixo da mesa. 
 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NOÇÕES ESPACIAIS 

CIRCULE DE AMARELO OS OBJETOS QUE ESTÃO EM CIMA DA MESA E DE VERDE OS QUE ESTÃO 
EMBAIXO DA MESA 

 

   
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 119 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 119 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 34 do Caderno do Aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 35 do Caderno do Aluno 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
VAMOS RECICLAR 

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

 
1º Momento: Em uma roda de conversa, comente sobre a importância de se jogar o lixo no lixo, comente que alguns 
lixos têm o local certo para jogar, exponha na sala de aula uma imagem das cores das latas de lixo e os materiais 
que se depositam nelas, (plástico no vermelho, papel no azul, metal no amarelo, vidro no verde). 
Coloque a paródia  da música dos ―Patinhos coloridos‖ (Vamos reciclar)  
Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=VcYqYxx3wxE 
 
Vamos reciclar e proteger o meio ambiente! 
Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. 
Jogue o metal no amarelo, jogue o metal no amarelo, jogue o metal no amarelo, jogue o metal no amarelo. 
Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. 
Jogue o vidro no verde, jogue o vidro no verde, jogue o vidro no verde, jogue o vidro no verde. 
Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. 
Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho. 
Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. 
Jogue o papel no azul, jogue o papel no azul, jogue o papel no azul, jogue o papel no azul. 
Jogue o lixo na cestinha cada uma tem sua cor, vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. 
(Repita mais uma vez) 
 

2º Momento: 
Logo após a exploração do tema sobre reciclagem, distribua o jogo da memória (imagem abaixo) para que 
as crianças brinquem. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=VcYqYxx3wxE
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ÁGUA DOCE E ÁGUA SALGADA – FOLHA 34 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, pergunte aos alunos: Vocês sabem a diferença de água salgada e água doce? Vocês 
sabiam que existem animais que só conseguem viver na água salgada?  
Hoje nós vamos aprender sobre animais que vivem na água doce e os que vivem na água salgada. 
Pergunte à turma: 
Quem já foi à praia? Quem já tomou banho de mar? 
Quem já tomou banho de rio? 
Se tiver crianças que já tiveram essas experiências, peça para que contém. 
Mostre imagens como as representadas ao lado e peça que observem as duas imagens. Depois pergunte: Sabem 
identificar qual é de água doce e qual é de água salgada? 
 
2º. Momento: 
Apresente o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=cxmC8Mn8iE4 - Animais aquáticos para crianças. 
Explique que, no nosso planeta, existem dois tipos de água: DOCE e SALGADA. 
Os animais de água salgada só podem viver na água salgada e o mesmo acontece com os animais de água doce. 
Após o vídeo e alguns comentários do aluno, entregue à Folha 34 do Caderno do Aluno, comente que no desenho 
tem um animal que não vive na água, qual é? 

FOLHA 34 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ÁGUA DOCE E ÁGUA SALGADA  

 
VOCÊ APRENDEU COM SEUS COLEGAS SOBRE OS ANIMAIS QUE VIVEM NA ÁGUA SALGADA E NA ÁGUA 
DOCE. AGORA, PINTE ABAIXO OS ANIMAIS QUE VIVEM NA ÁGUA. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cxmC8Mn8iE4
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ATIVIDADE 3 - ARTE   
MODO DE VIVER NO CAMPO, MODO DE VIVER NA CIDADE – FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Em uma roda de conversa peça que os alunos observem a imagem. Comente sobre o artista brasileiro 
Militão dos Santos e sua técnica de pintura, a arte Naif (que são desenhos de coisas populares e espontâneas) e a 
técnica pontilhismo, (ele cobre de pontinhos coloridos todo o espaço em branco). Deixando o desenho supercolorido, 
comente que a imagem retrata o nordeste do nosso país. Peça que eles detalhem o que conseguem perceber na 
imagem. Lembre-se de deixar a imagem na altura das crianças procurando colocar em um espaço grande pelo 
menos 2 imagens iguais, para que eles consigam observar de perto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Militão dos Santos 
 
2º Momento: Distribua nas mesas tinta de pintura a dedo e cotonete. Oriente os alunos para o desafio de fazer um 
desenho com pontinhos, com a ajuda do cotonete. Disponibilize a Folha 35 do Caderno do Aluno, para que todos 
desenvolvam a atividade proposta. 
 

FOLHA 35 

ATIVIDADE  1 - ROTINA 
MODO DE VIVER NO CAMPO, MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
ASSIM COMO MILITÃO DOS SANTOS, VAMOS FAZER UM DESENHO BEM BONITO UTILIZANDO A TÉCNICA 
DOS PONTINHOS. 
Resposta pessoal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 120 – ATVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 120 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 36 do Caderno do Aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2: Meus pés dançam 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CIDADANIA – FOLHA 36 DO CADERNO DO ALUNO   

Campo de Experiências: 
 O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, com as crianças se elas já ouviram falar sobre a independência, se elas imaginam o que 
é ser independente. Por se tratar de crianças bem pequenas, pode ser que tenham dificuldade em se expressar 
nesse primeiro momento, então, comente mais um pouco o tema. Explique o significado da palavra independência 
(de forma simples, fale que é deixar de depender de algo ou alguém) então comente que o Brasil no dia 7 de 
setembro ficou liberto de Portugal. Apresentar a Música: Um tal de Dom Pedro - Independência do Brasil para que as 
ouçam primeiro e depois ouvir e cantar. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AHJRmnAK4hE 
 
DIZEM QUE ERA UM TAL DE D. PEDRO, SIM! 
NO SEU CAVALO À BEIRA DE UM RIO, 
GRITOU PRA QUEM QUISESSE OUVIR: 
INDEPENDÊNCIA OU MORTE!!! 
VIVA O BRASIL! 
 
DIZEM QUE ERA UM TAL DE D. PEDRO, SIM! 
COM SEU CHAPÉU À BEIRA DE UM RIO, 
GRITOU PRA QUEM QUISESSE OUVIR: 
INDEPENDÊNCIA OU MORTE!!! 
VIVA O BRASIL! 
 
DIZEM QUE ERA UM TAL DE D. PEDRO, SIM! 
COM SUA ESPADA À BEIRA DE UM RIU, 
GRITOU PRA QUEM QUISESSE OUVIR: 
INDEPENDÊNCIA OU MORTE!!! 
VIVA O BRASIL! 
VIVA D. PEDRO, VIVA O BRASIL! 
 
2º Momento:  
Distribua a Folha 36 do Caderno do Aluno. Cada criança deve passar tinta nas mãos e ―carimbar‖ a bandeira 
conforme suas cores, com sua ajuda. 
 

FOLHA 36 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CIDADANIA 

 
COM A AJUDA DA PROFESSORA, PASSE TINTA NAS MÃOS E ―CARIMBE‖ A BANDEIRA CONFORME SUAS 
CORES,  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AHJRmnAK4hE
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
MEUS PÉS DANÇAM 

 
Campo de Experiências: O eu, o outro, o nós/Corpo, gestos e movimentos 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente a música: Pé com pé e deixe que as crianças percebam o ritmo e até tentem dançar 
igual.  Acesse o link no YouTube; https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q, 

 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ, OUTRO PRA CÁ 
UM PÉ PRA LÁ 
 
ACORDEI COM O PÉ ESQUERDO 
CALCEI MEU PÉ DE PATO 
CHUTEI O PÉ DA CAMA 
BOTEI O PÉ NA ESTRADA 
DEI UM PÉ DE VENTO 
CAIU UM PÉ DA ÁGUA 
ENFIEI O PÉ NA LAMA 
PERDI O PÉ DE APOIO 
AGARREI NUM PÉ DE PLANTA 
DESPENQUEI COM PÉ DESCAÇO 
TOMEI PÉ DA SITUAÇÃO 
TAVA TUDO EM PÉ DE GUERRA 
TUDO EM PÉ DE GUERRA 
TAVA TUDO EM PÉ DE GUERRA 
 
PÉ COM PÉ, PÉ COM PÉ 
PÉ COM PÉ, PÉ CONTRA PÉ 
PÉ COM PÉ, PÉ COM PÉ 

PÉ COM PÉ, PÉ CONTRA PÉ 
PÉ COM PÉ, PÉ COM PÉ 
PÉ COM PÉ, PÉ CONTRA PÉ 
PÉ COM PÉ, PÉ COM PÉ 
 
PÉ COM PÉ, PÉ CONTRA PÉ 
NÃO ME LEVE AO PÉ DA LETRA 
ESSA HISTÓRIA NÃO TEM PÉ NEM 
CABEÇA 
NÃO ME LEVE AO PÉ DA LETRA 
ESSA HISTÓRIA NÃO TEM PÉ NEM 
CABEÇA 
 
CALCEI MEU PÉ DE PATO 
CHUTEI O PÉ DA CAMA 
BOTEI O PÉ NA ESTRADA 
DEI UM PÉ DE VENTO 
CAIU UM PÉ DA ÁGUA 
ENFIEI O PÉ NA LAMA 
PERDI O PÉ DE APOIO 
AGARREI NUM PÉ DE PLANTA 
DESPENQUEI COM PÉ DESCAÇO 
TOMEI PÉ DA SITUAÇÃO 
TAVA TUDO EM PÉ DE GUERRA 
TUDO EM PÉ 
 
TAVA TUDO EM PÉ DE GUERRA 
VOU DAR NO PÉ (PÉ QUENTE) 
PÉ ANTE PÉ (PÉ RAPADO) 

SAMBA NO PÉ (PÉ NA RODA) 
NÃO DÁ MAIS PÉ (PÉ CHATO) 
PEGAR NO PÉ (PÉ DE ANJO) 
BEIJAR O PÉ (PÉ DE MEIA) 
METER O PÉ (PÉ DE MOLEQUE) 
PASSAR O PÉ (PÉ DE PATO) 
PONTA DO PÉ (PÉ DE CHINELO) 
BICHO DE PÉ (PÉ DE GENTE) 
FINCAR O PÉ (PÉ DE GUERRA) 
DE ORELHA EM PÉ (PÉ ATRÁS) 
PÉ CONTRA PÉ (PÉ FORA) 
A PÉ (PÉ FRIO) 
RODAPÉ (PÉ) 
 
NÃO ME LEVE AO PÉ DA LETRA 
ESSA HISTÓRIA NÃO TEM PÉ NEM 
CABEÇA 
NÃO ME LEVE AO PÉ DA LETRA 
ESSA HISTÓRIA NÃO TEM PÉ NEM 
CABEÇA 
NÃO ME LEVE AO PÉ DA LETRA 
ESSA HISTÓRIA NÃO TEM PÉ NEM 
CABEÇA 
NÃO ME LEVE AO PÉ DA LETRA 
ESSA HISTÓRIA NÃO TEM PÉ NEM 
CABEÇA 
 

 
2º Momento: 
Após ouvirem e dançarem a música prepare uma tira de EVA preta e várias pegadas de pé feitas com EVA coloridas, 
formando pares em várias direções. Prenda bem no chão, fazendo um caminho.  
Ao final do caminho coloque uma bola ou qualquer objeto que eles deverão pegar. 
Em seguida, explique para as crianças como como será a atividade: 
- Peça que observem as posições das pegadas. 
- Formem uma fila. 
- Cada criança deve seguir o caminho para pegar a bola, no ritmo da música, posicionando os pés conforme indicado 
na imagem. 
Oriente que na primeira vez que for passar pelos tapetes andem bem devagar, na segunda vez andem um pouco 
mais rápido e na terceira vez, mais rápido ainda. 
Importante respeitar a velocidade e a dificuldade de cada criança. Lembre-se que a aprendizagem nessa idade tem 
que ser divertida. 
 
2º Momento: 
Ao finalizar a brincadeira peça que todos sentem no chão e que falem onde tiveram mais dificuldade. Pergunte, 
também, como se sentiram durante a atividade: se ficaram nervosos ou ansiosos e lembre-os que, ganhar ou perder 
faz parte de qualquer brincadeira e que o mais importante quando brincam, é a diversão. 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 5 

  
AULAS DE 121 a 125 
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AULA 121 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 121 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
 
- Atividade 1 – Folha 37 do Caderno do Aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 38 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
 LETRA “D” - FOLHA 37 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente que a letra do dia será a letra D. Fale algumas palavras que começam com essa letra 
(Dado – Dedo – Dinossauro etc.). Emita o som destacando a letra ―D‖ e peça que repitam da mesma forma para que 
eles possam escutar o som da letra. 
Pergunte se tem algum colega na sala que o nome começa com D, se tiver escreva o nome dele no quadro, 
destacando a letra inicial ―D‖. Faça bem devagar.  
Acrescente outras palavras que comecem com a letra D, incentive-os a participar, se não souberem, mostre imagens 
e pergunte o que é, sempre chamando a atenção para o som produzido pela letra trabalhada. Proponha que falem 
devagar o som. 
 
2º Momento: 
Após a exploração da letra D, disponibilize a folha 37 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
Solicite que completem com a letra D e depois pinte bem bonito. 
 

FOLHA 37 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “D” 

 
COMPLETE COM A LETRA D E DEPOIS PINTE BEM BONITO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
3º Momento: 
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no 
painel ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a 
letra.  
 
 
 
 
 
  

__

_____UE

____I

_____OI

DADO 

DINHEIRO 

DOIS 

DEDO 

DUENDE 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
A BELA E A FERA  ROBERTO BELLI– FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO  

Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Diálogo com o texto 
Essa é a primeira atividade da sequência didática, tendo como tema a história da BELA E A 
FERA. Dessa forma, organize as crianças na grande roda e perguntem se elas conhecem a 
história da BELA E A FERA. Observe se a história é conhecida e o que as crianças podem 
contar. Após a sondagem, apresente o livro com esse clássico da literatura e deixe as 
crianças explorarem principalmente as imagens a fim de que conheçam os personagens. 
Em seguida, inicie a leitura. No decorrer da leitura, interrompa a história em pontos pré-
escolhidos e faça perguntas para que as crianças levantem hipóteses sobre o que vai 
acontecer, mantendo suspense e provocando-as, visando o desenvolvimento da criatividade 
e da coerência de expressão de ideias. 
Mostre os personagens à medida em que são citados, para isso, você utilizar fantoches ou imagens dos personagens 
presos em um pauzinho. 
 

A BELA E A FERA 

ERA UMA VEZ 

UMA MENINA TÃO LINDA QUE TODOS A 

CHAMAVAM DE BELA 

UM DIA, O PAI DE BELA SAIU EM UMA VIAGEM 

E AO PASSAR POR UM CASTELO AVISTOU 

LINDAS FLORES... 

RESOLVEU, ENTÃO, COLHER ALGUMAS PARA 

LEVAR DE PRESENTE PARA SUA FILHA BELA... 

 

MAS O DONO DO CASTELO ERA UMA FERA!!!! 

A FERA FICOU FURIOSA! 

E PRENDEU O PAI DE BELA NO CASTELO. 

 

O PAI DE BELA EXPLICOU A FERA QUE QUERIA A 

FLOR PARA DAR DE PRESENTE PARA SUA FILHA. 

A FERA ENTÃO ORDENOU A ELE: 

- VÁ BUSCAR SUA FILHA! 

 

BELA FOI AO CASTELO E LÁ FICOU MORANDO 

COM A FERA.... 

ELA O ENSINOU A SER BONDOSO E 

CARINHOSO... 

ATÉ QUE UM DIA ELA SENTIU SAUDADES DO 

PAI E FOI VISITÁ-LO 

A FERA FICOU DOENTE DE TANTA SAUDADE 

DELA. 

ELE ESTAVA APAIXONADO... 

  

 
2º Momento: Após a leitura, a Folha 38 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 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 tratar 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 38 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
A BELA E A FERA 

 
O QUE O PAI DA BELA PEGA DO JARDIM DA FERA? Pega uma flor 

DESENHE O QUE ELE PEGOU E, DEPOIS, PINTE BEM BONITO! PODE SER COM COTONETE, 
PINCEL OU PINTURA A DEDO. Desenhe uma flor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOME:___________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA1 122 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 122 

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

 
Campo de Experiências: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
  
1º Momento: 
Comece a atividade fazendo um passeio com as crianças na área externa da escola e peça que prestem atenção no 
que estão ouvindo. Deixe que cada um fale. Peça que tentem imitar o som. Deixe que se expressem. 
Pergunte por que eles conseguiram ouvir? Explique que o sentido que utilizamos para ouvir é o da audição, mas tem 
pessoas que não escutam. 
Depois, peça que observem o que está à sua volta e que descrevam para você. Deixe que falem à vontade. Ao final, 
escolham alguma coisa para pegar (objeto, flores, pedrinhas etc.) deixe alguns minutos para explorarem e peça que 
a descreva com o máximo de detalhes. Ajude-os. 
 
2º Momento: 
Na roda de conversa fale com as crianças: quando estávamos lá fora eu pedi TRÊS COISAS para vocês... quem se 
lembra? (escuta dos sons, observação do ambiente e percepção de texturas – audição, visão e tato). Para auxiliar a 
resposta aponte para seu ouvido indicando que está ouvindo algo, aponte para seus olhos e indique que vê alguma 
coisa e, por fim, faça gestos com a mão e imite estar o pegando algo.  Depois que adivinharem, comente com eles 
que nós temos CINCO SENTIDOS (audição, visão, tato, paladar e olfato) e que eles experimentaram TRÊS. 
Explore mais esses três sentidos. Faça perguntas que aumente a observação sobre eles:  
Audição - O que utilizamos para ouvir os sons? Ouvimos buzinas de carro... como é o som da buzina? Ouvimos 
quando uma porta bate... como é o som da porta batendo? Que mais ouvimos? Deixe falar e peça para imitarem o 
som. Comente que esse é o sentido da AUDIÇÃO (mostre imagem do ouvido) 
Depois comente que temos um outro sentido: VISÃO! (mostre imagem dos olhos) 
Pergunte: quem está me vendo? Qual é a cor da minha blusa? Qual é a cor da parede? (e assim por diante) 
Peça que fechem os olhos e pergunte... qual é a cor de...? Mostre que, de olhos fechados, não enxergamos. Então, 
pergunte: o que nos faz enxergar? (dê dicas para que respondam: os olhos) 
Por último, peça que relembrem o que pegaram quando estavam na área externa. Deixe-os falar.  
Peça que toquem no seu rosto, depois no seu cabelo, depois na sua roupa, depois em algum objeto da sala. Nesse 
momento peça que prestem atenção para sua mão ao pegar o objeto, como os dedinhos se movimentam. 
Comente que as coisas têm diferentes texturas e produzem diferentes sensações.  
Levante a imagem de um gelo e pergunte o que eles sentem quando pegam um gelo. Como ficam os dedinhos? 
Mostre a imagem de algo quente... o que acontece se pegarmos algo quente? 
Trabalhe com eles esses sentidos e, ao final, diga que esse outro sentido é o TATO (mostre imagem das mãos). 
 
3º Momento: 
Disponibilize a Folha 39 do caderno do aluno e peça que liguem cada órgão dos sentidos ao seu objeto, para essa 
atividade peça para utilizarem o cotonete e tinta. 

FOLHA 39 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
OS SENTIDOS 

 
LIGUE CADA ÓRGÃO DOS SENTIDOS AO SEU OBJETO, UTILIZE COTONETE E TINTA. 
 
 
 
 
             
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/TROCA DE IDEIAS 
A BELA E A FERA – FOLHA 40 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Relembre algumas partes da história, peça para que contem o que lembram, e inicie o restante da 
história. 
 

Quando ela voltou e viu que a fera estava doente, ficou muito triste e preocupada. 

Então, cuidou dele com carinho e lhe deu um beijo. 

 

Quando bela lhe deu um beijo... Adivinha o que aconteceu?!!!!! 

A fera se transformou em um lindo príncipe!  

 

Ele explicou que o amor o transformou. 

Eles se casaram e viveram felizes para sempre! 
 
2º Momento: 
Pergunte se gostaram da história, se eles achavam que a fera era ruim, se eles 
gostaram que os dois foram felizes para sempre? 
Em seguida entregue um papel de textura um pouco mais firme, com a imagem da 
história já recortada e colorida e peça que montem e colem o quebra cabeça na Folha 
40 do caderno do aluno. 
Exemplo de imagem ao lado. Recorte em 4 partes. 
 

 
FOLHA 40 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
QUEBRA CABEÇA – A BELA E A FERA 

 
MONTE O QUEBRA CABEÇA E DEPOIS COLE DA MELHOR MANEIRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 123 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 123 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 42 do caderno do aluno 2 

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  
CONTANTO E RECONTANDO 1 - FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
A partir desta semana, serão trabalhados os numerais de 1 a 9. Prepare o material que será utilizado 
durante todo o semestre:  
1 – Faça de números de 1 a 9, um de em cada folha. Cada número deve ocupar metade de uma folha 
A4, pois as crianças vão, com a massinha de modelar, preencher o molde. 
 
Na roda de conversa, comente que eles irão relembrar os números. 
Fale da importância de se conhecer os números. Pergunte a eles para que servem os números. Provavelmente não 
saberão responder. Não tem importância. Você só está incentivando-os a refletirem. 
Dê alguns exemplos de aplicação dos números. Peça que pegue UMA borracha, DOIS lápis. Faça perguntas do tipo: 
você quer UMA ou DUAS MAÇÃS? (mostre imagens correspondentes). Pergunte quantos dedos da mão eles tem? 
Ajude-os a contar. 
Quantos narizes eles têm? 
Quantos olhos? 
Quantas orelhas? 
Quantas bocas? 
Comente que isso é CONTAR. E para CONTAR precisamos conhecer os números e que vão começar com o número 
1. 
Mostre o número 1 com imagens: UMA MAÇÃ, UM NAVIO, UM AVIAÇÃO etc. 
Nas próximas semanas serão trabalhados os outros números. 
 
2º Momento: 
Depois de explorarem o número um, apresente a Folha 41 do caderno do aluno, e convide-os a cobrir o número 1 
seguindo o caminho indicado, incentive-os a treinar o número 1. 
 

FOLHA 41 

ATIVIDADE 2 – ROTINA 
CONTANTO E RECONTANDO 

 
UTILIZANDO COTONETE, PINTURA A DEDO OU PINCEL, CUBRA O NÚMERO UM E TREINE NOS LOCAIS 
INDICADOS DA MELHOR FORMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 
  

VAMOS TREINAR O NÚMERO 1? 

1    1 
1    1 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
CONTANDO E RECONTANDO 2 – FOLHA 42 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Com antecedência faça a mão direita e esquerda em um material flexível e, nas pontas dos 
dedos, coloque velcro. Pode utilizar EVA com velcro. Além disso, faça cartelas com os 
números de 1 a 10.  
No momento, só serão trabalhados os números de 1 a 5.  
Em uma roda de conversa faça a leitura coletiva dos numerais, depois proponha fazer a 
contagem mostrando os dedos que devem ser erguidos, exemplifique levantando sua mão 
e contando, calmamente, os números de 1 a 5, levantando os dedos à medida que conta. 
Após esse momento de leitura e contagem coletiva, utilize o par de mãos feitas com o EVA e 
velcro para representar o número um (deve estar na parede, de forma que todos possam 
enxergar), deixe que eles brinquem com os dedinhos, abrindo, fechando e contando. 
Pergunte que número está sendo representado pelos dedinhos. Deixe-os contarem da 
maneira deles, pode aproveitar e reler o painel dos numerais de forma coletiva.  
Ao final, deixe representado o número UM e, abaixo das mãos, coloque a cartela do número 
UM. 
 
2º Momento: 
Para incrementar, pode usar dedoches com números.  
Finalize a atividade solicitando que faça a Folha 42 do caderno do aluno. Auxilie os alunos no desenvolvimento da 
atividade. Se quiser, pode ser feita de maneira coletiva ou por mesa. Conte os dedos pausadamente para que 
percebam a semelhança da figura com a mão. 
 

FOLHA 42 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
CONTANDO E RECONTANDO 2 

 
CONTE OS DEDINHOS E LIGUE AO NÚMERO CORRESPONDENTE. 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                                 
                      
 
 
                        
                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                                               
  
 

 
 
                                                                    

 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 
  

1 
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AULA 124 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 124 

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 – Batata Quente 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Modo de viver no Campo, Modo de 
viver na Cidade – A BELA E A FERA 
Folha 43 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 44 do caderno do aluno -  
- Organização das crianças para o almoço  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
BATATINHA QUENTE 

 
Campo de Experiências: 
CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
 
1º Momento: O objetivo dessa atividade é promover a socialização e estimular a coordenação motora, atenção e a 
agilidade.  
Na roda de conversa, explique como será a atividade, pegue uma batata e informe: Vamos brincar de ―batata 
quente‖! (pode usar uma meia enrolada ou uma bola). 
As crianças devem formar um círculo e o objetivo é passar a batata ―quente‖ de mão em mão até ―queimar‖ alguém. 
Enquanto a batata vai passando de mão em mão, uma pessoa deve estar de costas ou com os olhos vendados. Essa 
pessoa cantará ―Batata quente, quente, quente, quente…. queimou!‖ Repita a brincadeira quantas vezes a criança 
desejar. 
 
2º Momento: Ao finalizar a brincadeira, peça que todos sentem no chão e que falem onde tiveram mais dificuldade: 
passar a batata ou segurar a batata. Pergunte, também, como se sentiram durante a atividade: se ficaram nervosos 
ou ansiosos e lembre-os que, ganhar ou perder faz parte de qualquer brincadeira e que o mais importante quando 
brincam, é a diversão. 

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-para-festas-infantis/batata-quente-2/ 

 
  

https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-para-festas-infantis/batata-quente-2/
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA - MODO DE VIVER NA FLORESTA, MODO DE VIVER NA CIDADE 
A BELA E A FERA - FOLHA 43 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, relembre com as crianças os termos ―campo‖ e ―cidade‖.  Mostre algumas figuras para ver 
se conseguem identificar os dois conceitos e se perceberam as diferenças entre eles. Prepare previamente um kit 
com cartelas com 5 fotos que representam o campo e 5 fotos que representam a cidade.  
 
2º Momento: 
Peça que as crianças sentem nas mesas e entregue o kit para cada criança. Durante a atividade a professora (com o 
mesmo kit de imagens), vai mostrando cada uma e perguntando se a imagem se refere ao campo ou a cidade. Deixe 
que elas participem dando suas respostas. 
Peça para justificar sua escolha. Após a exploração do tema, disponibilize a Folha 43 do caderno do aluno e peça 
que identifiquem se a imagem mostrada pelo professor se relaciona com o campo ou a cidade. 
 

FOLHA 43 

ATIVIDADE 2 - NATUREZA E CULTURA 
A BELA E A FERA - MODO DE VIVER NA FLORESTA, MODO DE VIVER NA CIDADE 

 
RECORTE E COLE AS IMAGENS DE ACORDO COM O QUE SE PEDE 
 
 

IMAGENS DA CIDADE IMAGENS DO CAMPO 

 
A criança deve colar as imagens da cidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A criança deve colar as imagens do campo 
 

 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 



123 

ATIVIDADE 2 – ARTE 
CIDADANIA – FOLHA 44 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, mostre o mapa do Brasil e algumas imagens do nosso país. 
Pergunte se eles sabem o nome do nosso país, escreva n  o quadro o nome BRASIL. 
Comente que existem muitos países e cada um deles tem a sua canção, essa canção 
se chama Hino (escreva no quadro), vocês já ouviram o hino do nosso país. Deixe-os 
a vontade para falar, se alguém conhecer, convide-o para cantar um pedacinho dele. 
Caso a criança cante o hino de um time ou outro qualquer, explique as diferenças 
entre eles. 
É importante falar que, quando o Hino Nacional está tocando, ficamos em pé com a mão 
direita no coração ou com os braços esticados (demonstre para eles).  
Após a exploração inicial do conceito de hino, comente que irá colocar o Hino do Brasil 
para eles ouvirem. Sugira que todos fiquem em pé e escolha qual das duas posições querem ficar (novamente 
demonstre para eles). 
 
2º. Momento: 
Após a apresentação do Hino Nacional, volte a mostrar imagens das paisagens, das indústrias, da agropecuária etc. 
Mesmo sendo pequenos é possível que, por intermédio das imagens, as crianças possam perceber a grandeza de 
nosso país. Utilize imagens diversas, inclusive de pontos turísticos. Na proposta da Folha 44 do Caderno do Aluno 
peça para que eles colem as paisagens que mais gostaram, pergunte o motivo. E depois da colagem escreva ao lado 
das imagens a motivação deles. 
 

 
FOLHA 44 

ATIVIDADE 3 - ARTE 
DESCOBRINDO O BRASIL 

 
AGORA QUE VOCÊ JÁ CONHECEU UM POUQUINHO MAIS DO NOSSO PAÍS, COLE AS IMAGENS DOS LOCAIS 
QUE VOCÊ MAIS GOSTOU E CONTE PARA OS COLEGUINHAS E A PROFESSORA O MOTIVO DE SUA 
ESCOLHA. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 125 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 125 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música  
- Atividade 2: PIPOCA 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de Experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 
 
1º Momento: 
Essa é uma atividade de concentração e observação das formas. 
Antes de começar a atividade, desenhe no chão três círculos um de cada cor 
(azul, vermelho e amarelo).  
Dentro de cada círculo faça o contorno de 4 ou 5 figuras geométricas 
(triângulos ficarão dentro do círculo azul, quadrados ficarão dentro do círculo 
vermelho e círculos ficarão dentro do círculo amarelo).  
Coloque dentro de um pote várias figuras: triângulos azuis, quadrados 
vermelhos e círculos amarelos. As figuras devem caber nos contornos que 
você desenhou no chão, ou seja, o triângulo azul deve ser do mesmo tamanho que o contorno que você desenhou, 
pois será solicitado que a criança coloque o triângulo justamente em cima do contorno do triângulo azul do triângulo 
(veja imagem ao lado). 
Na roda de conversa, comente que a atividade de hoje será sobre formas. 
Explique que cada criança deverá pegar uma figura dentro do pote, observar o que está desenhado no chão e 
colocar a figura que pegou no seu lugar. Antes de iniciar, faça uma demonstração com as três figuras. Ao aproximar 
as figuras de seu respectivo contorno, é importante que você estimule a observação das crianças. Pergunte se o 
contorno está combinando com a figura que está na sua mão. Caso não esteja, peça ―ajuda‖ para encontrar onde 
deve colocar. 
 
2º Momento:  
Após a explicação da atividade, peça para que os alunos formem um círculo e os oriente para que cada um vá até o 
pote, pegue uma figura e a coloque no local indicado pelo contorno. Incentive a turma a ajudá-lo.  
Comente que estão formando conjuntos de quadrados, triângulos e círculos.  
Pode colocar uma música para animar. 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA  
PIPOCA 

 
Campo de Experiências: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa apresente a música ―Pipoca‖ da autora Kitty Driemeyer, disponível no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=53H1blA5Zyo 
Após ouvirem a música, confeccione um chocalho para que dancem e cantem. 
 
Para a confecção do chocalho você vai precisar de: 
1 minigarrafa pet de 237 ml; 
2 colheres de milho de pipoca; 
 
Modo de fazer: 
Coloque os grãos de milho dentro da garrafa pet e o chocalho 
estará pronto. Deixe as crianças brincarem com o instrumento 
livremente. Coloque a música para ouvir novamente e peçam que 
acompanhem o ritmo com o chocalho. 
E toda vez que ouvirem a palavra ―POC‖ todos deverão 
chacoalhar, dando a quantidade de pulsos que a música pede.  
 
O POC-POC  
DA PIPOCA PIPOCANDO  
É SOM CURTINHO  
QUE VAI LOGO ACABANDO. 
 
 
 
  

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

 
SEMANA 6 

  
AULAS DE 126 a 130 
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AULA 126 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 126 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 46 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

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

1º Momento: Na roda de conversa, passe o vídeo que está no link: https://www.youtube.com/watch?v=tlCrK3y5Kz4 - 
Xuxa - Letra F. Enquanto a música toca, levante as imagens que são cantadas na música. 
 
LETRA F  
ALGUNS ME CHAMAM DE ÉFE 
OUTROS ME CHAMAM DE FÊ. 
FICA FÁCIL FALAR E FAZER 
A FAROFA FRITA DO FÊ 
COM A EU FALO FACA. 
COM E FALO FEIJÃO. 
COM I FICA COMIGO PRA FAZER O FAROFÃO 
COM O FOFO, FOGUEIRA, FORTE, FOGO DO FOGÃO. 
COM U O FUTEBOL, FUMAÇA E FURACÃO. 
COM O FOFO, FOGUEIRA, FORTE, FOGO DO FOGÃO. 
COM U O FUTEBOL, FUMAÇA E FURACÃO 
FUI 
 
Comente com as crianças, que a letra do dia será a letra F. Fale mais algumas palavras que começam com essa 
letra. Emita o som destacando a letra ―F‖ e peça que repitam da mesma forma para que eles possam escutar o som 
da letra. 
Pergunte se tem algum colega na sala que o nome começa com F, se tiver, escreva o nome dele no quadro, 
destacando a letra inicial ―F‖. Faça bem devagar.  
Acrescente outras palavras que começam com a letra F. Incentive-os a participar, se não souberem, mostre imagens 
e pergunte o que é, sempre chamando a atenção para o som produzido pela letra trabalhada. Proponha que falem 
devagar o som. 
 
2º Momento: Após a exploração da letra F, disponibilize a folha 45 do caderno do aluno e apresente a proposta da 
atividade. Peça que preencha a letra f com papel laminado picado e desenhe sua linda família ao lado. 
 

FOLHA 45 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “F” 

 
PREENCHA A LETRA F COM PAPEL LAMINADO PICADINHO E EM SEGUIDA, DESENHE SUA LINDA FAMÍLIA 
AO LADO. 
 
                                                                                             MINHA FAMÍLIA É ASSIM... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

3º Momento:  
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no painel 
ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a letra.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=tlCrK3y5Kz4
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 

BRANCA DE NEVE – FOLHA 46 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
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 BRANCA DE NEVE 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 ideias que forem 
aparecendo deverão ser aproveitadas e anotadas em um papel e ao final serem lidas para a turma a fim de que 
tenham uma visão da história que construíram. 
Após essa dinâmica, orientar os alunos a fazerem a atividade na Folha 46 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 –  Apresente a música: https://www.letras.mus.br/branca-de-neve-e-os-sete-anoes/1273365/. 
Deixe os alunos à vontade para dançarem e até batucar na mesa com bastante descontração. 
  
LOIREAREI 
LOIREAREI(VÁRIAS VEZES) 
 
EU SEI DANÇAR, EU SEI QUE SEI 
E É COISA QUE EU GOSTO 
EU NUNCA SAIU DO COMPASSO 
E PRA QUEM NÃO CRÊ EU MOSTRO 
ZUM ZUM, NÃO HÁ NENHUM 
 
QUANDO EU DESEMBARAÇO 
E NÃO É PRA QUALQUER UM 
FAZER O QUE EU FAÇO 
(RISADAS) 
AHH, QUE VERGONHA! 
(RISADAS) 
 
PEGUEI UMA ONÇA, CERTA VEZ 
E COMO FOI, NEM SEI 
EU SÓ ME LEMBRO MUITO BEM 
DA HORA EM QUE ACORDEI 
ZUM ZUM, NÃO HÁ NENHUM 
 
QUANDO EU DESEMBARAÇO 
E NÃO É PRA QUALQUER UM 
FAZER O QUE EU FAÇO 
LOIREAREI(VÁRIAS VEZES) 
 

 
 
 
 
 

https://www.letras.mus.br/branca-de-neve-e-os-sete-anoes/1273365/
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FOLHA 46 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
BRANCA DE NEVE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 27 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 47 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
QUAL PARTE DO CORPO EU USO? 

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

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale que cada parte do nosso corpo é 
importante para realizar diversas ações. Demonstre colocando 
um objeto na frente de cada criança: pegando-o em ―câmera 
lenta‖, mostrando como usamos o braço, as mãos e os dedos 
para pegar esse objeto. 
Peça para eles pegarem o objeto que está na frente deles 
também em ―câmera lenta‖, bem devagarzinho e observarem. 
Pergunte o que eles perceberam. 
 
2º Momento: 
Peça que se levantem e peça para que eles imitem alguns 
movimentos que você fará, sempre em ―câmera lenta‖ (abaixar, 
levantar, ficar na ponta dos pés, levantar os braços). A cada movimento, pergunte que parte do corpo estão usando, 
o que eles estão sentindo. Peça que descrevam as sensações do corpo. O que está se movendo. Sempre lembre de 
mostrar que nosso corpo é maravilhoso. 
Comente como é importante cada pedacinho do nosso corpo e como devemos ser gratos por fazer todos esses 
movimentos. E, para celebrar, coloque a música que está no link https://youtu.be/k0j0tk0Br9c. 
Explique que, no início você fara os gestos e eles imitarão. Depois, você chamará um aluno dizendo: ―Agora todo 
mundo imitando o ______ (nome do aluno)‖. Repita até que todos os alunos tenham a oportunidade de serem 
chamados. 

DANCINHA DO CORPO – A TURMA DO SEU LOBATO 
 

NOSSO CORPO SE DIVIDE, 
EM CABEÇA TRONCO E MEMBROS 
VAMOS APRENDER COM A DANÇA 
COMECE PELOS BRAÇOS 
VAMOS AGITAR 
JOGUE AS MÃOZINHAS PRO AR 
AGORA FECHE OS OLHINHOS COM O DEDOS 
FAZ UMA CARETA SEM MEDO 
BALANCE A CINTURA PARA LÁ E PRA CÁ 
 
AGORA VAI, VAI 
COMECE A RODAR 
AGORA VAI, VAI 
VAI BEM DEVAGAR 
AGORA VAI, VAI 
COMECE A RODAR 
AGORA VAI, VAI 
VAI BEM DEVAGAAR 
 
MÃOZINHAS NO JOELHO 
DE FRENTE PRO PARCEIRO 
ABAIXE E LEVANTE SEM PARAR 
VIRE A CABEÇA, PRO LADO E PRO OUTRO 
MEXE COM O SEU CALCANHAR 
AGORA PULE, PULE, COM EMOÇÃO 
COM SUAS MÃOS FAÇA UM CORAÇÃO 
DANCE, DANCE, DANCE, E SAI DO CHÃO 
 
(REFRÃO) 
AGORA VAI, VAI 
COMECE A RODAR 
AGORA VAI, VAI 
VAI BEM DEVAGAR 
AGORA VAI, VAI 

COMECE A RODAR 
AGORA VAI, VAI 
VAI BEM DEVAGAR 
 
NOSSO CORPO SE DIVIDE, 
EM CABEÇA TRONCO E MEMBROS 
VAMOS APRENDER COM A DANÇA 
COMECE PELOS BRAÇOS 
VAMOS AGITAR 
JOGUE AS MÃOZINHAS PRO AR 
AGORA ABAIXE E PÕE AS MÃOS NO JOELHO 
BALANCE O BUMBUM NA BATIDA 
REBOLE QUE ESSA DANÇA 
TA TÃO DIVERTIDA 
 
MÃOZINHA ATRÁS DA NUCA 
RODE COMO NUNCA 
DEPOIS PULE PRA FRENTE E PRA TRÁS 
BOTE O PÉ PRO LADO 
DEPOIS BOTE PRO OUTRO 
DANCE QUE ESSA DANÇA É DEMAIS 
AGORA PÕE AS MÃOS NO OMBRO DO AMIGO 
ANDANDO E FAZENDO TRENZINHO 
DEIXE QUE O DA FRENTE MOSTRE O CAMINHO 
 
AGORA VAI, VAI 
COMECE A RODAR 
AGORA VAI, VAI 
VAI BEM DEVAGAR 
AGORA VAI, VAI 
COMECE A RODAR 
AGORA VAI, VAI 
VAI BEM DEVAGAR. 

https://youtu.be/k0j0tk0Br9c
https://www.letras.mus.br/a-turma-do-seu-lobato/
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/ DIÁLOGO COM O TEXTO 
BRANCA DE NEVE – FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

1º Momento:  
Essa é a primeira atividade da sequência didática, tendo como tema a história BRANCA DE 
NEVE. Dessa forma, organize as crianças na grande roda e perguntem se elas conhecem a 
história da BRANCA DE NEVE. 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 principalmente as imagens a fim de que conheçam os personagens.   
Em seguida, inicie a leitura. Ao decorrer da leitura, interrompa a história em pontos pré-
escolhidos e faça perguntas para que as crianças levantem hipóteses sobre o que vai 
acontecer, mantendo suspense e provocando-as, visando o desenvolvimento da 
criatividade e da coerência de expressão de ideias. 
Acesse essa história no site conta pra mim: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 

 
ERA UMA VEZ UM REI QUE VIVIA NUM REINO DISTANTE, COM A SUA FILHA PEQUENA, QUE SE CHAMAVA BRANCA DE 
NEVE. O REI, COMO SE SENTIA SÓ, VOLTOU A CASAR, ACHANDO QUE TAMBÉM SERIA BOM PARA A SUA FILHA TER 
UMA NOVA MÃE. A NOVA RAINHA ERA UMA MULHER MUITO BELA MAS TAMBÉM MUITO MÁ, E NÃO GOSTAVA DE 
BRANCA DE NEVE QUE, QUANTO MAIS CRESCIA, MAIS BELA SE TORNAVA. 

A RAINHA MALVADA TINHA UM ESPELHO MÁGICO, AO QUAL PERGUNTAVA, TODOS OS DIAS: 

— ESPELHO MEU, ESPELHO MEU, HAVERÁ MULHER MAIS BELA DO QUE EU? 

E O ESPELHO RESPONDIA: 

— NÃO MINHA RAINHA, ÉS TU A MULHER MAIS BELA! 

MAS UMA MANHÃ, A RAINHA VOLTOU A PERGUNTAR O MESMO AO ESPELHO, E ESTE RESPONDEU: 

— TU ÉS MUITO BONITA MINHA RAINHA, MAS BRANCA DE NEVE É AGORA A MAIS BELA! 

ENRAIVECIDA, A RAINHA ORDENOU A UM DOS SEUS SERVOS QUE LEVASSE BRANCA DE NEVE ATÉ À FLORESTA E A 
MATASSE, TRAZENDO-LHE DE VOLTA O SEU CORAÇÃO, COMO PROVA. 

MAS O SERVO TEVE PENA DA BRANCA DE NEVE E DISSE-LHE PARA FUGIR EM DIREÇÃO À FLORESTA E NUNCA MAIS 
VOLTAR AO REINO. 

JÁ NA FLORESTA, BRANCA DE NEVE CONHECEU ALGUNS ANIMAIS, OS QUAIS SE TORNARAM SEUS AMIGOS. TAMBÉM 
ENCONTROU UMA PEQUENINA CASA E BATEU A SUA PORTA. COMO NINGUÉM RESPONDEU E A PORTA NÃO ESTAVA 
FECHADA À CHAVE, ENTROU. ERA UMA CASA MUITO PEQUENA, QUE TINHA SETE CAMINHAS, TODAS MUITO 
PEQUENINAS, ASSIM COMO AS CADEIRAS, A MESA E TUDO O MAIS QUE SE ENCONTRAVA NA CASA. TAMBÉM ESTAVA 
MUITO SUJA E DESARRUMADA, E BRANCA DE NEVE DECIDIU ARRUMÁ-LA. NO FIM, COMO ESTAVA MUITO CANSADA, 
DEITOU-SE NAS PEQUENAS CAMAS, QUE COLOCOU TODAS JUNTAS, E ADORMECEU. 

A CASA ERA DOS SETE ANÕES QUE VIVIAM NA FLORESTA E, DURANTE O DIA, TRABALHAVAM NUMA MINA. 

AO ANOITECER, OS SETE ANÕES REGRESSAVAM À SUA CASINHA, QUANDO DERAM COM BRANCA DE NEVE, 
ADORMECIDA NAS SUAS CAMINHAS. QUE SURPRESA! COM TANTA EXCITAÇÃO, BRANCA DE NEVE ACORDOU, 
ESPANTADA E RAPIDAMENTE SE APRESENTOU: 

— EU SOU A BRANCA DE NEVE. 

E OS SETE ANÕES, TODOS CONTENTES, TAMBÉM SE APRESENTARAM: 

— EU SOU O FELIZ! 

— EU SOU O ATCHIM E ESTE É O DUNGA. 

— EU SOU O MESTRE, E ESTES SÃO O SONECA E O DENGOSO 

— E EU SOU O ZANGADO! 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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— PRAZER EM CONHECÊ-LOS. RESPONDEU BRANCA DE NEVE, E LOGO CONTOU A SUA TRISTE HISTÓRIA. OS ANÕES 
CONVIDARAM BRANCA DE NEVE A VIVER COM ELES E ELA ACEITOU, PROMETENDO-LHES QUE TOMARIA CONTA DA 
CASA DELES. 

MAS A RAINHA MÁ, ATRAVÉS DO SEU ESPELHO MÁGICO, DESCOBRIU QUE BRANCA DE NEVE ESTAVA VIVA E QUE 
VIVIA NA FLORESTA COM OS ANÕES. 

ENTÃO, FURIOSA, VESTIU-SE DE SENHORA MUITO VELHA E FEIA E FOI ENCONTRAR COM BRANCA DE NEVE. ELA 
LEVOU UM CESTO DE MAÇAS, NO QUAL TINHA COLOCADO UMA MAÇA VERMELHA QUE ESTAVA ENVENENADA! 

QUANDO VIU BRANCA DE NEVE, CUMPRIMENTOU-A GENTILMENTE, E OFERECEU-LHE A MAÇA QUE TINHA VENENO. 

AO MORDÊ-LA, BRANCA DE NEVE CAIU, COMO SE ESTIVESSE MORTA. A MALVADA RAINHA FUGIU E, AVISADOS PELOS 
ANIMAIS DO BOSQUE, OS SETE ANÕES REGRESSAM APRESSADAMENTE A CASA, ENCONTRANDO BRANCA DE NEVE 
CAÍDA NO CHÃO. 

MUITO CHOROSOS, OS ANÕES COLOCAM BRANCA DE NEVE NUMA CAIXA DE VIDRO, RODEADA POR FLORES. 

ESTAVAM TODOS EM VOLTA DE BRANCA DE NEVE, QUANDO SURGIU, NO MEIO DO BOSQUE, UM PRÍNCIPE NO SEU 
CAVALO BRANCO. AO VER BRANCA DE NEVE, O PRÍNCIPE DE IMEDIATO SE APAIXONOU POR ELA E, NUM IMPULSO, 
BEIJO-A. BRANCA DE NEVE ACORDOU: AFINAL ESTAVA VIVA! 

OS ANÕES SALTARAM DE ALEGRIA E BRANCA DE NEVE FICOU MARAVILHADA COM O PRÍNCIPE! 

O PRÍNCIPE LEVOU BRANCA DE NEVE PARA O SEU CASTELO, ONDE CASARAM E VIVERAM MUITO FELIZES PARA 
SEMPRE. 

Com Adaptações 

2º Momento: Disponibilize a Folha 47 do caderno do aluno e em seguida faça a leitura corrida do texto, sem 
interrupções para uma compreensão melhor da história. Na sequência deixe os alunos explorarem o texto e as 
imagens contidas no livro para que elas possam realizar a atividade proposta de dialogar com o texto. 
Leia a proposta claramente e certifique-se, através de questionamentos, se a compreenderam, de forma que possam 
discutir a questão a partir da leitura realizada.  
Por se tratar 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 47 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
BRANCA DE NEVE 

 

ERA UMA VEZ UM REI QUE VIVIA NUM REINO DISTANTE, COM A SUA FILHA PEQUENA, QUE SE CHAMAVA BRANCA DE 
NEVE. O REI, COMO SE SENTIA SÓ, VOLTOU A CASAR, ACHANDO QUE TAMBÉM SERIA BOM PARA A SUA FILHA TER 
UMA NOVA MÃE. A NOVA RAINHA ERA UMA MULHER MUITO BELA, MAS TAMBÉM MUITO MÁ, E NÃO GOSTAVA DE 
BRANCA DE NEVE QUE, QUANTO MAIS CRESCIA, MAIS BELA SE TORNAVA. 
A RAINHA MALVADA TINHA UM ESPELHO MÁGICO, AO QUAL PERGUNTAVA, TODOS OS DIAS: 
— ESPELHO MEU, ESPELHO MEU, HAVERÁ MULHER MAIS BELA DO QUE EU? 
E O ESPELHO RESPONDIA: 
— NÃO MINHA RAINHA, ÉS TU A MULHER MAIS BELA! 
MAS UMA MANHÃ, A RAINHA VOLTOU A PERGUNTAR O MESMO AO ESPELHO, E ESTE RESPONDEU: 
— TU ÉS MUITO BONITA MINHA RAINHA, MAS BRANCA DE NEVE É AGORA A MAIS BELA! 
 

COMO ERA A MADRASTA DA BRANCA DE NEVE? REPRESENTE ABAIXO COMO VOCÊ PENSOU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – AS FIGURAS GEOMÉTRICAS 

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 2 – ROTINA 
NÚMERO 2 – FOLHA 48 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa explique/comente que hoje será trabalhado o número DOIS. 
Comente que nas aulas passadas eles viram a importância dos números. Relembre-os 
fazendo perguntas que os levem a refletir sobre a importância de saberem os números e da 
contagem. 
Traga exemplos reais. 
Quantas pessoas tem na sua casa? 
Quantas camas? 
Quantos irmãos você tem? 
Quantos lápis você tem? 
Depois, levante algumas imagens que tem UMA ou DUAS figuras e pergunte quantas tem? 
Termine com uma imagem que tenha o número DOIS. 
 
Solicite que representem o número DOIS nas mãos de velcro. Inicie com o número anterior (número UM) e substitua 
a cartela do número 1 pela cartela do número 2.  
 
2º Momento:  
Após exploração do número DOIS, apresente a Folha 48 do caderno do aluno e comente que vamos fazer a 
atividade com os números 1 e 2, peça que pintem duas uvas e uma maçã, liguem a figura ao número correspondente 
e por fim preencha os números com cola colorida 
 

FOLHA 48 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
NÚMERO 2 

 
PINTE COM GIZ DE CERA, DOIS CACHOS DE UVAS E UMA MAÇÃ, DEPOIS, LIGUE A FIGURA AO NUMERAL 
CORRESPONDENTE.  
FINALIZE A ATIVIDADE PREENCHENDO OS NÚMEROS COM COLA COLORIDA E DEIXE SECAR. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________ ________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 
 

 
  

2 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 
Campo de Experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência, prepare em algum lugar da sala, um cenário similar 
ao da figura ao lado, ou seja, quadrados (podem ser de EVA) espalhados 
pelo chão, formando um caminho. Coloque, no máximo, cinco 
quadrados. 
Do lado direito deixe três peças: triângulo vermelho, quadrado azul e 
círculo amarelo. Do lado esquerdo, você colocará somente uma dessas 
peças. 
As crianças deve observar o que está do lado esquerdo e pegar (no lado 
direito) a peça igual e colocar no lado esquerdo, junto com a outra peça. 
 
2º Momento: 
Na roda de conversa, explique como será a atividade. Tenha em mãos 
as três peças e pergunte qual peça é e qual a cor da peça. 
Lembre-os que o importante não é fazer correndo, mas sim observar a 
pecinha para achar o seu par. 
Demonstre para eles, mas sem dar a resposta, peça a ―ajuda‖ deles e vá 
colocando cada peça até terminar o caminho. 
Volte a colocar as peças no lugar e peça que cada criança faça o 
caminho. 
Para incrementar, pode colocar uma música. 
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AULA 29 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 29 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Meios de Comunicação 1 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Escultura 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
COORDENAÇÃO MOTORA 

 
Campo de Experiências: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento:  
Fale com as crianças, que hoje será trabalhada a coordenação motora fina 
de forma bem divertida. 
Na roda conversa, retorne a história da Branca de Neve. Diga-lhes que elas 
irão ajudar os sete anões a levar um belo presente para a Branca de Neve 
e que o presente se encontra em outra parte da floresta e que elas 
precisam indicar o caminho para cada um deles. Por isso, precisarão de 
sete cores de giz de cera ou pintura a dedo, uma cor para cada anão. 
 
Entregue para cada criança uma folha grande (pode ser A3) com tampinhas 
coladas ou círculos de EVA (também pode usar papelão grosso) para que 
as crianças façam o caminho até o presente, contornando os obstáculos 
(como exemplifica a figura ao lado).  
Farão sete vezes, uma para cada anão.  
 
Alternativa:  
Essa atividade pode ser produzida em conjunto, em um grande desenho coletivo. 
Crie desafios incentivando-os a treinar a coordenação motora fina. 
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ATIVIDADE 2 –  
NATUREZA E CULTURA – MEIOS DE COMUNICAÇÃO 1 

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, comente sobre os meios de 
comunicação. Fale que eles servem para que as pessoas 
se comuniquem umas com as outras. Pergunte se elas 
assistem televisão, qual o desenho que mais gostam, se 
elas conversam pelo celular com priminhos ou parentes, se 
gostam de ouvir música? Sempre mostrando as respectivas 
imagens. 
Enquanto isso, diga-lhes que tudo isso são meios de 
comunicação. Mostre outras imagens: jornais, revistas etc. 
Exemplifique cada um delas mostrando as respectivas 
imagens. Enfatize que é por meio deles que as pessoas se 
comunicam, que conversam ou passam informações. 
 
2º. Momento:  
Pergunte à turma: Vamos fazer um telefone diferente? Um 
telefone de lata? 
Prepare previamente latinhas para que, cada dupla, faça 
um ―telefone‖ com as latinhas. 
Para fazer o telefone, basta pegar latinhas usadas (pomarola, ervilha, entre outras), lavar com vinagre para não 
enferrujar e deixar secar. Depois você pode pintar e decorar como quiser. Faça um furinho no fundo e passe o 
cordão! 
Cada grupo de crianças terá o seu telefone. Peça que formem duplas e que comecem a conversar. 
 
3º. Momento: 
Quando todos tiverem experimentado o telefone, sente-os em uma roda de conversa e pergunte sobre o que elas 
acharam. Se ouviram bem o coleguinha. Enfatize, novamente, que os meios de comunicação servem para que as 
pessoas possam conversar umas com as outras. 
 
4º. Momento: 
Em uma folha de papel pardo, faça 4 grandes áreas: 1 – TELEVISÃO, 2 – TELEFONE/CELULAR 3 – CARTA OU E-
MAIL OU WHATSAPP, 4 – JORNAL IMPRESSO OU DIGITAL. Cada área deve ter sua respectiva imagem. 
 
Faça perguntas para as crianças do tipo: 
- Vou assistir meu filme preferido... o que vou utilizar? Televisão? Telefone? (e assim por diante, apontando cada 
área) 
- Tenho que ligar para minha avó e dizer que ela é muito especial para mim... o que vou utilizar? 
- Agora, eu vou ouvir música... o que vou utilizar?  
- Quero escrever para minha amiga ou amigo contando as novidades... o que vou utilizar?  
 
- Vou ler as notícias de hoje... o que vou utilizar?  
 
Lembrar que algumas respostas podem se repetir, pois é possível assistir filmes pelo celular. Quando for o caso, 
parabenize o aluno, coloque a imagem do celular na área e pergunte ao grupo, pergunte de que outra maneira 
poderia assistir. 
 
Ao final, pendure a folha no mural da turma. 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
ESCULTURA 

 
Campo de Experiências: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Reúna as crianças em uma roda de conversa mostre a imagens de algumas esculturas, inclusive as de cerâmica do 
artesanato brasileiro. Fale com as crianças sobre os diversos materiais utilizados para fazer esculturas. Faça 
algumas perguntas que poderão ajudar as crianças a perceber os diferentes materiais. Pergunte se já viram alguma 
estátua na rua ou se, em casa, tem alguma escultura de um cavalinho ou outro animal. 
A partir das respostas das crianças, trabalhe o conceito de escultura. Mostre imagens de algumas esculturas feitas 
com diferentes materiais. Pergunte o que acharam. Se tiver alguma escultura em sala de aula, deixe que pegue, que 
experimentem. 
 
2º. Momento: 
Fale com as crianças que iremos mexer com uma massinha diferente, que será a argila. Deixe que elas sintam e 
percebam sua textura. Para que possam trabalhar melhor com a argila é bom que ela esteja umedecida. Peça para 
confeccionarem alguma coisa. Informe que, depois de secar, a escultura ficará durinha e que poderão levar para 
casa.  
Pode ser interessante utilizar canudos ou palitos de dentes para que consigam fazer alguns detalhes. 
É importante que o professor, sempre que possível, aproveite todos os momentos para fazer os alunos refletirem. 
Nesse caso, falar sobre os diferentes tipos de arte, como pinturas, esculturas, teatro e música.  
 
3º. Momento: 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independente se conseguiram 
finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e incentiva o 
desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS (pág. 24). 
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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 49 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Música   
- Atividade 2 – Boas Maneiras 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
ARCO-ÍRIS - FOLHA 49 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, apresente o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eejo6NcoDgI (De onde vem o arco-
íris) depois da apresentação do vídeo, procure destacar os conceitos apresentados: De onde vem o arco-íris? Você 
já viu um arco-íris? Quais as cores que o formam? Onde podemos encontrar essas cores?  
 
 
2º Momento: 
A partir dessa exploração sobre o tema, disponibilize para as 
crianças a ilustração do arco-íris com as nuvens, deixe em um local 
de fácil visualização. Entregue Folha 49 do caderno do aluno e 
peça para que pintem utilizando lápis de cor ou giz de cera. Depois, 
coloque todos os papéis picados em um recipiente orientando-as a ir 
classificando as cores dos papéis em cada arco, de acordo com a 
cor correspondente até preencher todo o arco-íris. 
 

 
FOLHA 49 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ARCO-ÍRIS 

 
COLE PAPEL PICADO E COLORIDO DENTRO DO ARCO ÍRIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=eejo6NcoDgI
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
BOAS MANEIRAS  

 
Campo de Experiências: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, pergunte as crianças se elas se 
recordam das palavras mágicas, deixe que as crianças 
falem algumas e complemente com as que não forem 
ditas e achar importante lembrar. Após esse primeiro 
entendimento apresente o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=OLgEQhjysFc que 
fala das palavrinhas mágicas, comente o quanto é 
importante falar (bom dia, boa tarde, boa noite, com 
licença, por favor, entre outras). Pode fazer uma 
dramatização com situações do dia a dia (coleguinha 
derrubou um lápis, o outro pega e devolve, então ele 
agradece). 
 
COMO É LINDO TER BOAS MANEIRAS 
PRESTE ATENÇÃO NA BRINCADEIRA 
PALAVRINHAS MÁGICAS VAMOS USAR 
É MUITO DIVERTIDO APRENDER E BRINCAR 
O QUE DIGO PRA AGRADECER? (OBRIGADO) 
QUERO PEDIR ALGO PRA ALGUÉM (POR FAVOR) 
E SE EU FIZ ALGO DE ERRADO? (ME DESCULPE) 
E QUANDO ALGUÉM ME FALAR OI? (EU DIGO OI TAMBÉM) 
BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE, POR FAVOR, MUITO OBRIGADO, COM LICENÇA, TUDO BEM. 
ESSAS SÃO AS PALAVRINHAS MÁGICAS 
 
O QUE DIGO PRA AGRADECER? (OBRIGADO) 
QUERO PEDIR ALGO PRA ALGUÉM (POR FAVOR) 
E SE EU FIZ ALGO DE ERRADO? (ME DESCULPE) 
E QUANDO ALGUÉM ME FALAR OI? (EU DIGO OI TAMBÉM) 
BOM DIA, BOA TARDE, BOA NOITE, POR FAVOR, MUITO OBRIGADO, COM LICENÇA, TUDO BEM. 
ESSAS SÃO AS PALAVRINHAS MÁGICAS 
 
COMO É LINDO TER BOAS MANEIRAS 
PRESTE ATENÇÃO NA BRINCADEIRA 
PALAVRINHAS MÁGICAS VAMOS USAR 
É MUITO DIVERTIDO APRENDER E BRINCAR 
 
COMO É LINDO TER BOAS MANEIRAS 
PRESTE ATENÇÃO NA BRINCADEIRA 
PALAVRINHAS MÁGICAS VAMOS USAR 
É MUITO DIVERTIDO APRENDER E BRINCAR 
 
 
2º. Momento: 
Ao final da dramatização converse com as crianças e pergunte como eles se sentem quando as pessoas são gentis, 
se isso é bom ou ruim. Se eles gostam de ser gentis. Incentive-os a falar sobre seus sentimentos a respeito do 
assunto. Tenha cartelas indicando as atitudes certas e erradas e peça que comentem qual é a atitude certa e qual é a 
errada. Peça que expliquem o porquê. E o que os deixa feliz. 
 
3º. Momento: 
Ao final da atividade o professor pode motivar seus alunos dando parabéns a todos, independentemente se 
conseguiram finalizar com sucesso ou não. Termine agradecendo a colaboração de todos. Essa prática lembra e 
incentiva o desenvolvimento das PALAVRINHAS MÁGICAS (pág. 24). 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OLgEQhjysFc
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AULAS DE 131 a 135 
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AULA 131 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 131 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 51 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “G” – FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, antes de começar a atividade, apresente cartelas de imagens com coisas, pessoas e animais 
que começam com a letra ―G‖. Na roda de conversa comente com as crianças que elas vão conhecer uma letra muito 
legal: a letra ―G‖. E aí você começa sua narrativa: (levantar a cartela com a imagem à medida que conta a história.) 
 
A LETRA ―G‖ É A LETRA DO GATO, MAS TAMBÉM DA GATA! 
É A LETRA DA GOIABA, AH QUE DELÍCIA DE FRUTA! 
É A LETRA DO GAROTO E DA GAROTA. 
DA GALINHA E DE SEU MARIDO, O GALO! 
DA GAIVOTA E... IMAGINEM? DO GORILA! 
A GOTA QUE CAI DA TORNEIRA, TAMBÉM COMEÇA COM ―G‖ 
E A GAIOLA ONDE O PASSARINHO CANTA! 
COM A LETRA ―G‖ VOCÊ FAZ UM GOL! 
OPS... A LETRA ―G‖ TAMBÉM É DO GOLEIRO! UAUUU! 
NOSSA! QUANTAS PALAVRAS LEGAIS! 
MAS, UFA, A GAVETA QUE EU DESARRUMO... TAMBÉM COMEÇA COM ―G‖! 
 
2º Momento: 
Peça que eles repitam o som da letra G, falando algumas das palavras apresentadas. Repita para que eles possam 
imitar. Enfatize a sílaba inicial. Brinque com esse som e convide-os a brincar também. 
Ao término, peça que eles escolham uma das imagens e desenhem na Folha 50 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 50 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “G” 

 
CRIE O DESENHO DE ALGUM ANIMAL OU OBJETO QUE COMEÇA COM A LETRA ―G‖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 3º Momento: 
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no painel 
ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a letra.  
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
BRANCA DE NEVE – FOLHA 51 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a primeira parte da história da ―Branca de Neve ―instigando os alunos, por meio de 
questionamentos, a debaterem sobre o que se lembram da primeira parte do texto. Em seguida, leia a segunda parte 
do texto. 
 
2º Momento:  
Após a leitura, apresente a Folha 51 do caderno do aluno. Nesta folha, temos uma questão de interpretação, já que 
a resposta não está clara no texto, porém as crianças deverão usar as informações dadas na segunda parte da 
história para emitirem suas opiniões acerca das características da personagem em questão. 
O registro deve ser proposto por meio do desenho ou da escrita espontânea. No decorrer da atividade, circule entre 
as crianças e faça a mediação ser for preciso. 
 

FOLHA 51 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
BRANCA DE NEVE 

 

JÁ NA FLORESTA, BRANCA DE NEVE CONHECEU ALGUNS ANIMAIS, OS QUAIS SE TORNARAM SEUS 
AMIGOS. TAMBÉM ENCONTROU UMA PEQUENINA CASA E BATEU A SUA PORTA. COMO NINGUÉM 
RESPONDEU E A PORTA NÃO ESTAVA FECHADA À CHAVE, ENTROU. ERA UMA CASA MUITO PEQUENA, 
QUE TINHA SETE CAMINHAS, TODAS MUITO PEQUENINAS, ASSIM COMO AS CADEIRAS, A MESA E TUDO O 
MAIS QUE SE ENCONTRAVA NA CASA. TAMBÉM ESTAVA MUITO SUJA E DESARRUMADA, E BRANCA DE 
NEVE DECIDIU ARRUMÁ-LA. NO FIM, COMO ESTAVA MUITO CANSADA, DEITOU-SE NAS PEQUENAS 
CAMAS, QUE COLOCOU TODAS JUNTAS, E ADORMECEU. 

QUANDO A BRANCA DE NEVE ENTROU NA CASA DOS ANÕES ELA ESTAVA MUITO SUJA E BAGUNÇADA. 
COMO SERÁ QUE ERAM AS PESSOAS QUE MORAVAM NESSA CASA? 
 
Resposta Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 132 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 132 

1ª 7h30 8h20 Em Sala/Rotina: 
Acolhimento 
- Seguir o roteiro apresentado na primeira semana. 
- Atividade 1 – Folha 52 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 53 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  
DESAFIO BRILHANTE – FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento:  
Distribua para cada criança um objeto igual ao da imagem ao lado. Que 
poderá ser feito em EVA ou papelão grosso. A espiral deve estar vazada, 
pois o aluno deverá ―tirar‖ a bolinha (que estará no centro) para fora com o 
seu dedinho para trabalhar a coordenação motora fina.  
Se possível, faça em cores diferentes.   
Coloque a bolinha (fique atenta para não colocarem na boca) no centro do 
objeto e peça para que empurre até o final.  
Comente que importante que não façam correndo, que façam com calma. 
Aqui o importante é fazer bem-feito. Como alternativa, pode-se fazer 
outros traços, conforme exemplo abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento: 
Disponibilize a folha a Folha 52 do caderno do aluno apresente a proposta da atividade e acompanhe os alunos no 
momento do desenvolvimento da atividade. Se precisar, faça a mediação. 
 

FOLHA 52 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DESAFIO BRILHANTE 

 
PASSE COLA NOS CONTORNOS, EM SEGUIDA, COM AJUDA DA PROFESSORA E UM PINCEL, COLOQUE 
PURPURINA DA SUA COR FAVORITA. ESPERE SECAR PARA VER QUE LINDO RESULTADO! 
Resposta pessoal. 
 

 

 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM/CONVERSANDO COM O TEXTO 
A BRANCA DE NEVE – FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

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

Na roda de conversa, retome e a história da Branca de Neve e fale com as crianças sobre todas as atividades que já foram 
desenvolvidas. Questione-as sobre as atitudes e comportamentos dos personagens e permita que elas falem livremente.  
Você poderá abordar vários aspectos, como as pessoas diferentes (os anões), sobre a vaidade, sobre a bagunça e sujeira da casa 
(organização e higiene) e outros pontos que achar interessante abordar. 
 
2º Momento: 

Após a exploração da temática, disponibilize a Folha 53 do caderno do aluno. Apresente a proposta da folha que é de 

compreensão do texto, ou seja, a partir da leitura os alunos deverão responder à proposta referente ao contexto que os 
personagens estão vivendo. Leia a pergunta e acompanhe a discussão, intervindo sempre que for necessário. 
 

FOLHA 53 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – CONVERSANDO COM O TEXTO 
BRANCA DE NEVE 

 
MAS A RAINHA MÁ, ATRAVÉS DO SEU ESPELHO MÁGICO, DESCOBRIU QUE BRANCA DE 
NEVE ESTAVA VIVA E QUE VIVIA NA FLORESTA COM OS ANÕES. 
ENTÃO, FURIOSA, VESTIU-SE DE SENHORA MUITO VELHA E FEIA E FOI ENCONTRAR 
COM BRANCA DE NEVE. ELA LEVOU UM CESTO DE MAÇÃS, NO QUAL TINHA COLOCADO 
UMA MAÇÃ VERMELHA QUE ESTAVA ENVENENADA! 
QUANDO VIU BRANCA DE NEVE, CUMPRIMENTOU-A GENTILMENTE, E OFERECEU-LHE A 
MAÇA QUE TINHA VENENO. 
AO MORDÊ-LA, BRANCA DE NEVE CAIU, COMO SE ESTIVESSE MORTA. A MALVADA 
RAINHA FUGIU E, AVISADOS PELOS ANIMAIS DO BOSQUE, OS SETE ANÕES 
REGRESSAM APRESSADAMENTE A CASA, ENCONTRANDO BRANCA DE NEVE CAÍDA NO 
CHÃO. 
 
 
 
POR QUE A RAINHA MÁ ESTAVA TÃO FURIOSA? REPRESENTE ABAIXO COMO PENSOU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 133/ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 133 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 54 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
CONTAGEM 

Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Com antecedência, faça kits de cinco rolinhos de papel higiênico pintados cada 
um de uma cor diferente e palitinhos pintados das mesmas cores (figura ao lado). 
Cada cor terá uma quantidade diferente de palitinhos. Exemplos: 
Cor verde – 1 palito 
Cor vermelha – dois palitos 
Cor azul – três palitos 
Cor laranja – quatro palitos 
Cor amarela – cinco palitos 
 
Na roda de conversa, comente que você precisa de ―ajuda‖ para organizar os 
potinhos que você fez. 
Mostre os potinhos (rolinhos de papel higiênico) e os palitinhos. 
Distribua para cada criança um kit e peça que organize para você colocando os palitinhos nos potinhos de mesma 
cor. Ajude-os a resolver a atividade. 
Ao final, realize com eles a contagem. No pote verde, tem quantos palitos? (repetir até o 5) 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
CENTOPEIA – FOLHA 54 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento:  
Na roda de conversa, mostre a figura de uma centopeia. Dê ênfase na quantidade de 
perninhas que ela tem. Convide-os a fazer a contagem coletiva dos números de 1 a 10. 
Disponibilize para cada criança algumas bolas de algodão e peça para confeccionarem uma 
linda centopeia com elas. Entregue também canetinhas para que coloquem os olhinhos, o 
nariz e a boca. As anteninhas podem ser feitas de canudinhos. 
 
2º. Momento: 
Distribua a Folha 54 do caderno do aluno e entregue círculos com os números de 1 a 5 e peça 
que colem de acordo com os pontinhos. Pergunte: Quantos pontinhos tem no primeiro círculo? 
Então, cole o número 1 nesse círculo. E assim por diante. Durante a atividade circule pela sala 
de aula acompanhando o desenvolvimento da atividade, ajude quando necessário. 
 
 

FOLHA 54 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
CENTOPEIA 

 
COLE OS NÚMEROS DE ACORDO COM OS PONTINHOS QUE ESTÃO DENTRO DE CADA CÍRCULO. DEPOIS, 
DESENHE CADA CÍRCULO DE UMA COR DIFERENTE! QUE LINDA CENTOPEIA! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 134 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 134 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 55 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 56 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 57 do caderno do aluno 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
MISTURANDO AS CORES – FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comece relembrando que já comentamos 
sobre o arco-íris em outra aula. Pergunte se alguém se lembra.  
Mostre um arco-íris e pergunte quais as cores que estão vendo. 
Mostre que você só tem potinhos com as cores AZUL, 
VERMELHO e AMARELO, e pergunte: Como vamos conseguir 
o verde, o laranja, o lilás e como conseguiremos clarear o azul 
para ficar azul claro?  
Querem ver como? 
 
2º Momento: 
Em cada mesa, coloque potes de tinta com as cores AZUL, VERMELHO e AMARELO e mais 6 potes vazios ou 
tampas para que misturem as tintas. Peça que misture as cores seguindo as suas orientações. Depois de 
misturarem, pergunte qual cor resultou. 
No 1º. Pote, peça que misture as cores VERMELHO e AMARELO(LARANJA).  
No 2º. Pote, peça que misture as cores AZUL e AMARELO (VERDE).  
No 3º. Pote, peça que misture as cores AZUL e VERMELHO (VIOLETA).  
No 4º. Pote, peça que misture as cores AZUL e BRANCO (AZUL CLARO).  
No 5º. Pote, peça que misture as cores um pouco do VERDE e BRANCO (VERDE CLARO).  
Após a exploração das cores entregue a Folha 55 do caderno do aluno, oriente-os a pintar o resultado das misturas 
nos locais indicados. 
 

FOLHA 55 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MISTURANDO AS CORES 

 
PINTE O RESULTADO DA MISTURA NO ESPAÇO INDICADO. 
  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

AZUL BRANCO 

+ = 
azul claro 

VERDE BRANCO + 

= 
verde claro 

AZUL         AMARELO
O 

+ = 

verde 

VERDE VERMELHO 

+ = 
violeta 

VERMELHO AMARELO 

+ = 

laranja 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MEIOS DE TRANSPORTE – FOLHA 56 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Em uma roda de conversa, pergunte como fazem para chegar à escola? Alguém usa algum tipo de veículo: carro, 
moto, ônibus, cavalo, bicicleta, trem, metrô (mostre imagens). Vocês sabiam que tudo isso são meios de transporte? 
Esses meios de transporte são terrestres, pois andam no chão/trilhos, ou seja, encostados ao solo (mostre imagens). 
Eles são usados para nos levar de um lugar a outro. Por exemplo, se vocês vão à casa de parentes, como vocês 
vão? Quando vão ver comprar no supermercado, quais meio de transporte utilizam? (mostre imagens e deixe que 
escolham) Deixe que eles falem sobre qual meio de transporte utilizam e comente a respeito deles.  
Enfatize que são meios de transportes terrestres. Sempre mostrando imagens e apontando o solo para informar que 
essa é a característica do meio de transporte terrestre, ou seja, que estão ligados ao solo. 
 
2º. Momento:  
Disponibilize a Folha 56 do caderno do aluno e peça que circulem o meio de transporte que utilizam para ir até a 
escola. Depois, pela que pintem livremente. 
 

FOLHA 56 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MEIOS DE TRANSPORTE 

 
CIRCULE O MEIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZA PARA IR ATÉ A ESCOLA. DEPOIS, PINTE-O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  

DE BICICLETA 

 DE MOTO 

DE BARCO 

A CAVALO 

CAMINHANDO 

DE ÔNIBUS 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
BANDEIRA DO BRASIL TROPICAL – FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, lembre-os da bandeira do 
Brasil, volte a falar que o Brasil é o país em que eles 
vivem. Mostre a Bandeira do Brasil tradicional e 
mostre a pintura ao lado. Pergunte o que eles estão 
observando de diferente. Essa é uma obra do artista 
Militão dos Santos. 
Pergunte o que estão vendo, quais aves e animais, 
folhas e frutas. Faça perguntas com o objetivo de 
deixá-los atentos ao que estão vendo. 
Pergunte sobre as cores. 
Relembre-os que eles acabaram de descobrir como a 
cor VERDE é feita. Vejam se eles se lembram. 
Imagem: https://militaodossantos.com/galeria/ 
 

O artista Militão dos Santos é um exemplo exato da valorização do sentido visual. Aos sete anos de idade 
contraiu meningite e perdeu 100% da audição. Para minimizar a deficiência, a família o transferiu para o 
Rio de Janeiro, em 1970, para que se matriculasse no Instituto Nacional de Educação de Surdos. No INES, 
ele não só aprendeu as linguagens labial e dos símbolos como pôde desenvolver a sua inclinação para a 
pintura em aulas com o artista plástico Rubens Fortes Bustamante Sá (já falecido), que lhe transmitiu a 
ideia de composição e cores. 

 
2º. Momento: Na proposta da Folha 57 do caderno do aluno peça que continuem explorando a pintura e em 
seguida façam uma releitura da obra de Militão dos Santos. Ao final, exponha os desenhos de cada de cada um, para 
que todos possam observar.  
 

FOLHA 57 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
BANDEIRA DO BRASIL TROPICAL 

 
APÓS OBSERVAR A OBRA DE MILITÃO RODRIGUES COM SEUS COLEGAS, CHEGOU A SUA VEZ! FAÇA 
ABAIXO, UMA RELEITURA DA OBRA DO ARTISTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://militaodossantos.com/galeria/
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AULA 135 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 135 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2: Folha 59 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
UTILIZAÇÃO DA ÁGUA – FOLHA 58 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO, O NÓS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, com ajuda de imagens, 
fale de algumas curiosidades sobre a água. 
Onde encontramos a água em nosso planeta? 
Utilizamos a água para fazer o que? Podemos 
viver sem água? Você sabe de onde vem a 
água que sai da sua torneira? Do que é feito o 
gelo? A cada pergunta deixe que falem à 
vontade e faça as intervenções necessárias 
para que conheçam mais sobre o tema. 
 
2º Momento: 
Apresente o vídeo com a história: ―O camelo, o burro e a água‖ https://www.youtube.com/watch?v=Q5JwY-BEvAY,  
Em seguida, faça perguntas sobre os comportamentos vistos na história, dessa forma irá chamar a atenção das 
crianças para o consumo consciente da água. Texto da história no Anexo deste caderno. Se você for contar a 
história, utilize imagens para auxiliar a compreensão do texto. 
 
3º Momento:  
Faça com a turma o jogo das perguntas sobre os personagens da história (apresente imagens do burro e do camelo 
para que respondam). Quem escova os dentes com a torneira aberta? quem lava a louça com a torneira aberta? 
quem molha as plantas com mangueira? Quem toma banho e não desliga o chuveiro para se ensaboar? Quem se 
esquece da vida no chuveiro cantando? Quem deixa a torneira aberta pingando? Quem ficou sem água? O burro ou 
camelo? Quem da história economizava água e quem desperdiçava?  Por que não se pode desperdiçar água? 
 
4º. Momento: 
Folha 58 do caderno do aluno solicite que pintem as várias maneiras de utilização da água em sua casa e que, em 
volta das imagens, as crianças podem desenhar várias gotinhas de água com a cola colorida azul. 
 

FOLHA 58 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
UTILIZAÇÃO DA ÁGUA 

 
PINTE AS VÁRIAS MANEIRAS DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA EM SUA CASA. EM VOLTA DAS IMAGENS VOCÊ 
PODE DESENHAR VÁRIAS GOTINHAS DE ÁGUA COM A COLA COLORIDA AZUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Q5JwY-BEvAY
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ATIVIDADE 2 – ARTE/MÚSICA 
MINHAS MÃOS FAZEM ARTE – FOLHA 59 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, mostre algumas imagens do que foi trabalhado nas semanas 
anteriores em Artes e acrescente com outras imagens de artes visuais. 
Comente que a arte visual pode ser criada de diversas maneiras, inclusive com as mãos. 
Mostre alguns desenhos que foram feitos utilizando as mãos e deixe-os adivinhar o que é. 
Convide-os a ser o artista do dia, que tal fazermos algumas pinturas? 
Peça para sentarem a mesa, deixando disponível as tintas e as folhas. Diga que essas 
folhas serão apenas o primeiro momento. Só para treinar. Deixe-os experimentar. 
 
2º. Momento:  
Após a exploração dessa técnica, disponibilize a Folha 59 do caderno do aluno e peça para que desenhe alguns 
animais utilizando apenas as mãos e os dedos. 
 

FOLHA 59 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
MINHAS MÃOS FAZEM ARTE 

 
PINTE COM SUAS MÃOS ALGUNS ANIMAIS. FAÇA UM DESENHO BEM BONITO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
SEMANA 8 

  
AULAS DE 136 a 140 
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AULA 136 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 136 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 60 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 61 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “H” – FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de Experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, cante a música ―Letra H‖, mas só o início (ver abaixo). Xuxa – Letra H 
(https://www.google.com/search?q=Xuxa+-+Letra+H&oq=Xuxa+-
+Letra+H&aqs=chrome..69i57j69i60l3.1528j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) 

 
AH... 
ADIVINHE QUEM SOU EU? 
SOU UMA LETRA 
MAS NÃO TENHO SOM 
POR ISSO MESMO 
NÃO CHAMO ATENÇÃO 
H, H 
ESSA LETRA VAMOS PROCURAR 
H, H, H 
ESSA LETRA VAMOS PROCURAR 
 
Comente que essa letra, como diz a música, se está no início da palavra, não tem som. 
Mostre algumas imagens e peça que digam o que é. Ao final, pergunte o que elas tem em comum. A letra inicial ―H‖. 
Nas imagens, deve aparecer o nome com a letra inicial em cor diferente. Mostre que ela não tem som, que o som que 
escutam é o da vogal. Aponte e fale bem devagar. 
 
2º Momento:  
Na Folha 60 do caderno do aluno, peça que trabalhem com a letra ―H‖ com colagem. Podem ser usadas bolinhas 
coloridas, algodão, papel laminados, raspas de lápis de cor etc. 
 

FOLHA 60 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “H” 

 
CUBRA A LETRA H COM BOLINHAS DE PAPEL AMASSADAS E EM SEGUIDA, PINTE A LETRA H DAS 
PALAVRAS DAS IMAGENS RELACIONADAS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOME: _______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

3º Momento:  
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no painel 
ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a letra.  
 

https://www.google.com/search?q=Xuxa+-+Letra+H&oq=Xuxa+-+Letra+H&aqs=chrome..69i57j69i60l3.1528j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Xuxa+-+Letra+H&oq=Xuxa+-+Letra+H&aqs=chrome..69i57j69i60l3.1528j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
BRANCA DE NEVE – FOLHA 61 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha da ―Branca de Neve‖ apresente a proposta na roda, 
iniciando uma conversa a respeito de alguém que ela conheça que seja tão bonita quanto a ―Branca de Neve‖. Peça 
que contêm como essa pessoa é o que ela faz e porque ela o escolheu.  
Explore o assunto com as crianças e ressalte a relação com os personagens da história, comente que o simples fato 
de alguém ser mais bonita que a outra pessoa, não significa que tenha que se tornarem inimigas. 
 
2º. Momento: 
Na proposta da Folha 61 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 61 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
BRANCA DE NEVE 

 
DESENHE ALGUÉM QUE VOCÊ CONHEÇA TÃO BONITA QUANTO BRANCA DE NEVE 
 
Resposta pessoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 137 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 137 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 62 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 63 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h 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  
CONTANDO AS LETRAS - FOLHA 62 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, volte ao tema da CONTAGEM, ou seja, que muitas 
coisas podem ser contadas. Por exemplo:  
Quantas crianças estão hoje aqui? 
Quantas meninas? 
Quantos meninos? 
Quantas mesas tem essa sala? 
Quase tudo pode ser contado. 
Coloque alguns objetos perto deles e faça perguntas do tipo: Quantas...?  
Separe por cores, formas, tipo etc. 
Nesta atividade o importante é exercitar a contagem. 
Por último, comente que também podemos contar as letras de uma palavra. Exemplifique. 
Comece com duas letras e vá crescendo. 
Ex.: EU, OI, EVA, EMA, DEDO, DADO, AVIÃO, ABELHA etc. 
 
2º Momento: 
Na Folha 62 do caderno do aluno, solicite às crianças que contém as letras de cada figura e, ao final, escreva a 
letra inicial de cada uma delas. 
 

FOLHA 62 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CONTANDO AS LETRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
QUANTAS LETRAS? 3 
 
LETRA INICIAL: B 
 

  
 
QUANTAS LETRAS? 5 
 
LETRA INICIAL: A 
 

BOI  APITO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUANTAS LETRAS? 3 
 
LETRA INICIAL: S 
 

  
 
QUANTAS LETRAS? 4 
 
LETRA INICIAL: F 
 

SOL  FOCA  

 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
 BRANCA DE NEVE - FOLHA 63 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de Experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
Professor, essa atividade tem o objetivo de colocar à disposição das crianças materiais como, 
retalho de tecidos, cola e papeis de variadas cores, formas e tamanhos, dessa maneira 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 63 do caderno do aluno: 
Construir a casa dos anões da Branca de Neve. Disponibilize os materiais e incentive-os a usar a sua criatividade. 
 

FOLHA 63 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
BRANCA DE NEVE 

 
A BRANCA DE NEVE ENCONTROU A CASA DOS 7 ANÕES VAZIA, E RESOLVEU DESCANSAR POR ALI, COMO 
VOCÊ IMAGINA QUE ERA A CASA DOS SETE ANÕES? 
 
Resposta pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 138 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 138 

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 – SEQUÊNCIA DE FORMAS 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – VOCÊ É O MOTORISTA! 

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  
SEQUÊNCIA DE FORMAS 

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

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento:  
Na roda de conversa apresente para os alunos as formas geométricas 
relembrando o nome de cada uma delas, lembre-se também de sempre 
dizer as cores, quando estiver apresentando a forma geométrica.  
Monte um kit conforme figura ao lado. A primeira figura é o modelo que 
devem seguir. Na segunda figura (fundo marrom), as crianças devem 
observar a sequência de cima e colocar as figuras do mesmo jeito. Faça 
uma demonstração incentivando as crianças a observarem cada figura 
para que escolham a figura correta.  
 
Após a explicação, distribua um kit para cada criança. Ajude-as a realizar a atividade. 
Na 2ª. rodada, modifique a sequência e peça que repitam a atividade. 
Parabenize sempre para mantê-los sempre motivados para realização das atividades. 
 
 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
VOCÊ É O MOTORISTA!  

 
Campo de Experiências:  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 
1º Momento:  
Na roda de conversa, levante uma imagem de um carro 
tipo táxi e pergunte se eles sabem o que é. Pergunte se 
eles já andaram de táxi. 
Deixe-os falar à vontade. Faça intervenções que possam 
ampliar o conhecimento deles. 
 
Em seguida, fale que eles serão os motoristas de táxi! E 
que vão pegar passageiros. 
Dê a cada criança o desenho de três carrinhos com cores diferentes e um potinho com bonequinhos. E aí começa a 
atividade: 
Você diz: 
- No táxi azul, o motorista pegou DOIS PASSAGEIROS!  
E eles têm que colocar dois bonequinhos no carro azul. 
Terminada essa rodada, os bonequinhos voltam para o potinho. 
- No táxi verde, o motorista pegou TRÊS PASSAGEIROS! 
E eles têm que colocar três bonequinhos no carro verde. 
Terminada essa rodada, os bonequinhos voltam para o potinho. 
- No táxi vermelho, o motorista pegou somente UM PASSAGEIRO! 
E assim por diante. 
Chegue até o número 4. 
Dê tempo para que todos participem. 
Ao final, parabenize o esforço de todos. 
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AULA 139 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 139 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
. 
- Atividade 1 – Folha 64 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 65 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – TEATRO 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
ONDE ESTÁ? – FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Vamos voltar a trabalhar os contrários, utilize o baralho que tem imagens dos contrários.  
Lembre-se que é importante trabalhar com a noção dos opostos. Assim, a criança aprende direções e sentidos 
diferentes, estimulando sempre a exploração matemática por meio de aproximação intencional direcionada ao mundo 
das formas e das quantidades.  
O que vamos trabalhar: 
Maior, menor. 
Em cima, embaixo. 
Aberto, fechado. 
Dentro, fora. 
Atrás, na frente. 
Entre outros. 
Na roda de conversa, explique que irão relembrar a atividade de adivinhação. 
A professora escolhe uma carta do baralho e pede para que os alunos observem e diga, por exemplo: 
Qual é a cor do peixe que está dentro do aquário? 
Qual é a cor do maior sorvete? 
Qual é a cor do passarinho que está no ninho? 
 
Essa atividade com o baralho pode ser repetida no final de cada mês. É interessante fazer as cartas em papelão 
grosso e firme (caixa de sapato) ou papel Kraft. Ver sugestão no Anexo deste documento. 
 
2º. Momento: 
Após a exploração dos contrários, disponibilize a Folha 64 do Caderno do Aluno. Proponha que, com a tinta de 
pintura a dedo, pintem de amarelo os objetos que estão embaixo da mesa e de azul os que estão em cima. 
 

FOLHA 64 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ONDE ESTÁ? 

 
COM A TINTA DE PINTURA A DEDO, PINTE DE AMARELO O QUE ESTÁ EMBAIXO DA MESA E DE AZUL O 
QUE ESTÁ EM CIMA. 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
PEIXE – ESCULTURA – RECICLAGEM - FOLHA 65 DO CADERNO DO ALUNO:  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, pergunte às crianças se elas sabem o que é uma ESCULTURA? 
Mostre para os alunos algumas imagens de esculturas e vá perguntando o que eles acham. 
Comente que alguns artistas aproveitam coisas jogadas no lixo para fazer arte (mostre imagens) e pergunte o que 
eles acham. 
Fale sobre o artista brasileiro Lúcio Bittencourt. Diga que o artista utiliza sucata para criar diversas esculturas. Fale da 
importância de fazer reciclagem para a preservação do planeta. Dê alguns exemplos de reciclagem. 
Apresente aos alunos algumas dessas esculturas por imagens, diga do valor do artista em ser reconhecido dentro e 
fora do nosso país. 
 
2º. Momento: 
Após a apresentação do artista e suas obras, ainda na roda de conversa, informe que a próxima atividade será a 
criação da escultura de um peixe feito de material reciclado, mas que, agora, o artista serão eles. 
Entregue pedacinhos de caixa de leite (limpos e secos) para fazerem a releitura da escultura de Lúcio Bittencourt, ou 
seja, refazer a obra com recorte da caixa de leite em formato do peixe e com a ajuda do professor, e enfeitar 
livremente. Ao final, cole a escultura do peixe que a criança fez na Folha 65 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 65 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
PEIXE – ESCULTURA – RECICLAGEM 

 
OBSERVE ABAIXO A IMAGEM DO PEIXE FEITO PELO ARTISTA LÚCIO BITTENCOURT.  
AGORA, COLE AO LADO DELA, A ESCULTURA DO PEIXE QUE VOCÊ FEZ COM MATERIAL RECICLADO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
TEATRO – BRANCA DE NEVE  

 
Campo de Experiências:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º. Momento: 
Na roda de conversa pergunte às crianças se elas sabem o que é um TEATRO? 
Se alguém souber o que é, peça que explique para seus coleguinhas. Caso ninguém saiba, explique que teatro é 
uma forma de arte. 
Fale que a próxima atividade é fazer uma brincadeira sobre o teatro onde todos participarão. Vão fazer uma peça da 
Branca de Neve e os Sete Anões. 
No Anexo deste documento você encontrará um roteiro de uma peça infantil da Branca de Neve, para que tenha uma 
ideia de como trabalhar. O ideal é que utilize a mesma história que você utilizou até agora com a turma. 
 
Explique como será, faça alguns ensaios. É importante que a peça tenha uma dose de humor, pois isso deixará as 
crianças mais tranquilas e com a oportunidade de ―errar‖ para criar. Nos ―erros‖ riam juntos, tornando esse momento 
bem agradável e divertido. Ria dos seus erros. Aqui não tem certo nem errado. É arte! 
Sorteie os personagens.  
Se puder, use materiais (papel crepom, papelão, etc) que ajudem a identificar as cenas e os personagens. 
 
2º. Momento: 
Agora é a hora de a peça começar! 
Narre a história que você contou durante as semanas que passaram e deixe acontecer! 
Tente tirar fotos de vários momentos e aproveitem! 
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AULA 140 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula140 

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 – DESENHO COLETIVO DA FLORESTA 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2: Folha 66 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
DESENHO COLETIVO DA FLORESTA 

 
Campo de Experiências:  
O EU, O OUTRO E O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  
 
1º Momento: Na roda de conversa, explique que elas irão fazer o desenho de uma floresta coletivamente e que 
poderão colocar os animais que quiserem. 
Antes de começar, mostre imagens de coisas que existem em uma floresta: árvores, arbustos, lagos, flores, animais 
etc. Deixe as imagens onde todos possam ver deixe que eles desenhem livremente. 
Distribua pincéis, tinta, giz de cera, barbante, glitter, cola colorida, e outros materiais de pintura, para que possam 
criar à vontade. 
No decorrer da atividade, circule entre elas e auxilie-as quando preciso. 
 
2º Momento: Tire uma foto com todos e coloque o desenho para secar, em seguida, pendure onde todos possam 
ver. 
Finalize, pedindo que todos lavem as mãos e ajudem a arrumar a sala.  
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 

O SOM DOS ANIMAIS – FOLHA 66 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiências:  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  

Na roda de conversa, explique como será a brincadeira. 
A brincadeira é: todo mundo imitar os sons e se divertir! 
Prepare uma roleta com papel cartão grosso com as imagens dos animais que 
apareceram na música. Cole uma seta em frente à roleta, pois deve permitir que a 
roleta gire. Pedir para que um aluno rode a roleta e no animal que parar, ele irá imitar. 
Os colegas podem ajudar. 
 
Passe o vídeo da música (link https://youtu.be/ANr35plQmyM) 
Som da bicharada / Turma do Seu Lobato 
 
DE MANHÃ SEU LOBATO 
PASSEIA PELO SÍTIO 
NÃO ESPERA NEM O SOL NASCER 
 
ELE VAI DANDO COMIDA PARA OS BICHOS 
VAI DESEJANDO UM BOM DIA COM ALEGRIA 
 
O PATO FAZ QUÁ, QUÁ 
PASSARINHO FAZ PIU, PIU 
GATO MIA E O BODE FAZ UM BÉÉÉ 
 
O GALO CANTA E CHAMA A BICHARADA 
ANUNCIANDO QUE O DIA VAI NASCER 
 
CADA BICHO TEM SEU SOM 
TODO BICHO DIZ ALGUMA COISA PRA VOCÊ 
MUITO FÁCIL ENTENDER 
A LINGUAGEM DOS BICHINHOS 
VAMOS APRENDER 
 
O PAPAGAIO APRENDEU 
A FALAR COMO NINGUÉM 
DÁ BOM DIA, BOA NOITE E PASSE BEM 
SAPO MARTELO TOC, TOC NA RIBEIRA 
ELE PARECE QUE TRABALHA A NOITE INTEIRA 
 
A COBRA TEM CHOCALHO 
XIC, XIC BEM NO RABO 
O CAVALO RELINCHA PRA VALER 
O CACHORRO FAZ AU, AU PRA BRINCADEIRA 
E ABANA O RABINHO PRA COMER 
CADA BICHO TEM SEU SOM 

 
TODO BICHO 
DIZ ALGUMA COISA PRA VOCÊ 
MUITO FÁCIL ENTENDER 
A LINGUAGEM DOS BICHINHOS 
VAMOS APRENDER 
 
O PORCO FAZ RONC, RONC 
VAI ROLANDO PELA LAMA 
A OVELHA BERRA LOGO UM MÉÉÉ 
A VAQUINHA FAZ UM MÚÚÚ 
CHEGOU O LEITE 
ALIMENTO QUE ELA PODE OFERECER 
 
O LEÃO, REI DA SELVA 
DESFILANDO COM A SUA JUBA 
METE MEDO QUANDO ABRE UM BOCÃO 
JACARÉ DESCANSANDO NA LAGOA 
TOCA TROMBONE PRA AVISAR 
QUE O SOL VAI SE PÔR 
 
CADA BICHO TEM SEU SOM 
TODO BICHO DIZ ALGUMA COISA PRA VOCÊ 
MUITO FÁCIL ENTENDER 
A LINGUAGEM DOS BICHINHOS 
VAMOS APRENDER 
ADA BICHO TEM SEU SOM 
TODO BICHO DIZ ALGUMA COISA PRA VOCÊ 
MUITO FÁCIL ENTENDER 
A LINGUAGEM DOS BICHINHOS 
VAMOS APRENDER 

 
2º. Momento:  
Na Folha 66 do caderno do aluno, solicite que façam o desenho do animal que mais gostaram de imitar. 

 
FOLHA 66 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
OS SOM DOS ANIMAIS 

 
VOCÊ IMITOU O SOM DE VÁRIOS ANIMAIS E FOI MUITO LEGAL! AGORA, REPRESENTE ABAIXO O ANIMAL QUE MAIS 
GOSTOU DE IMITAR. 
 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 

 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://youtu.be/ANr35plQmyM
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Planejamento Semanal  

 
SEMANA 9 

  
AULAS DE 141 a 145 
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AULA 141 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 141 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 67 no caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 68 no caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “J” – FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO: 

Campo de experiências: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente o vídeo que está no link: https://www.youtube.com/watch?v=BPHxFJ-
e5gg&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-iR0HyLc&index=17 - alfabeto português - aprender J 

(se não puder passar o vídeo, cante para elas a música abaixo e mostre as imagens). 
 
LETRA J  

QUERIDAS CRIANÇAS VOCÊS JÁ CONHECEM A LETRA J? 
J DE JOANINHA 
J DE JOIA 
J DE JEANS 
J DE JAPÃO 
J DE JACARÉ 
J DE JARRA 
J DE JANELA 
J DE JUIZ 
 
Depois desse momento, pergunte qual foi a letra falada na música. Dê dicas para ajudar a descoberta da letra. A seguir, comente 
que a letra do dia será a letra J. 
Na roda de conversa, fale algumas palavras que começam com essa letra (JACA – JANELA – JÓIA). Emita o som destacando a 
letra ―J‖ e peça que repitam da mesma forma para que eles possam escutar o som da letra. 
Pergunte se tem algum colega na sala que o nome começa com J, se tiver escreva o nome dele no quadro, destacando a letra 
inicial ―J‖. Faça bem devagar.  
Acrescente outras palavras que comecem com a letra J, incentive-os a participar, se não souberem, mostre imagens e pergunte o 
que é, sempre chamando a atenção para o som produzido pela letra trabalhada. Proponha que falem devagar o som. 
 
2º Momento: Após a exploração dos objetos e animais que se iniciam com a letra―J‖, apresente a charada com o J – na Folha 67 
no caderno do aluno, leia pausadamente em voz alta reforçando a voz nas palavras com J, peça para os alunos que descubram 

a charada, circule a letra ―J‖do texto, depois conte quantas encontrou, podendo representar com o numeral ou pauzinho no espaço 
em branco da folha peça que façam a letra j com tinta de pintura a dedo. 
 

FOLHA 67 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CHARADA LETRA J 

 

DESCUBRA DE QUE LETRA A CHARADA ESTÁ FALANDO 
 

ESTOU NO   J  ABUTI  E  

TAMBÉM NO  J ACARÉ 

NA  J OANINHA, NA  J ANELA 

E NO  J OELHO DO J OSÉ 

 

QUEM SOU EU?     J                                                                           

 
CIRCULE NO TEXTO TODOS OS ―J‖ QUE ENCONTRAR 
 
 
QUANTOS ―J‖ VOCÊ ENCONTROU ______________ 
 
AGORA ESTÁ QUASE ACABANDO! MOLHE SEU DEDINHO EM UMA COR BEM BONITA E FAÇA A LETRA J. 
Passar o dedo na pintura a dedo e cobrir o J. 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
3º Momento: 
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no painel 
ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a letra. 

  

  

    

    

https://www.youtube.com/watch?v=BPHxFJ-e5gg&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-iR0HyLc&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=BPHxFJ-e5gg&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-iR0HyLc&index=17
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM  
RAPUNZEL – FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
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 ―Rapunzel‖, como por exemplo, imagens da floresta, castelo, 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 ideias que forem 
aparecendo deverão ser aproveitadas e anotadas em um papel e ao final serem lidas para a turma a fim de que 
tenham uma visão da história que construíram. 
Após essa dinâmica, orientar os alunos a fazerem a atividade na Folha 68 do Caderno do Aluno. Ao final, permita 
que todos possam apreciar a produção dos coleguinhas e contar o porquê da escolha do personagem registrado. 
 

FOLHA 68 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
ATIVIDADE RAPUNZEL  

 
VOCÊ CRIOU UMA HISTÓRIA MUITO LEGAL COM SEUS COLEGUINHAS DE SALA, AGORA ESCOLHA UMA 
PERSONAGEM DESSA HISTÓRIA E REPRESENTE. 
Resposta pessoal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
2º Momento:  
Hora da Brincadeira – Vamos brincar de fazer tranças! 
Pegue rolinhos de papel higiênico, faça a torre e cole a imagem da Rapunzel, uma para cada criança. Cole 3 fitas de 
lã para imitar o cabelo da Rapunzel e então cada aluno irá trançá-la. Mostre como se faz e permita que façam da 
melhor forma possível, dentro do tempo de cada criança. Essa atividade é muito importante para treinar a 
coordenação motora.    
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AULA 142 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 142 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 70 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  
SEQUÊNCIA DE FORMAS – FOLHA 69 DO CADERNO DO ALUNO  

 
Campo de experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, separe algumas figuras geométricas com as cores primárias, pegue cada uma delas e vai 
perguntando qual figura é essa? Que cor ela é? Após relembrar figuras e cores, apresente a atividade que será 
desenvolvida, deixe sobre a mesa um modelo de cada peça, já com a cor representada. 
 
2º Momento:  
Após a demonstração das figuras e cores, distribua a Folha 69 do Caderno do Aluno solicite que pintem de 
vermelho o círculo, de amarelo o quadrado e de azul o triângulo. 
 

FOLHA 69 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
SEQUÊNCIA DE FORMAS 

AJUDE A SEPARAR AS FIGURAS GEOMÉTRICAS, POR CORES E FORMAS. OBSERVE AS CORES DOS 
CONTORNOS DAS FIGURAS. PINTE O CÍRCULO DE VERMELHO, O QUADRADO DE AMARELO E O 
TRIÂNGULO DE AZUL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O aluno deverá pintar com as cores do contorno das formas. 
 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM – DIÁLOGO COM O TEXTO 
RAPUNZEL – FOLHA 70 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Essa é a primeira atividade da sequência didática, tendo como tema a história de Rapunzel. Dessa 
forma, organize as crianças na grande roda e perguntem se elas conhecem a história de Rapunzel. 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 principalmente as imagens a fim de que conheçam os 
personagens. 
Em seguida, inicie a leitura. Ao decorrer da leitura, interrompa a história em pontos pré-escolhidos e faça perguntas 
para que as crianças levantem hipóteses sobre o que vai acontecer, mantendo suspense e provocando-as, visando o 
desenvolvimento da criatividade e da coerência de expressão de ideias. 
Acesse essa história no site conta pra mim: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 
 
2º Momento: Após a leitura, a Folha 70 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 deixe-as 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 tratar 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. Faça a interpretação por observação de forma oral. Proponha um desenho como do 
exemplo abaixo para questioná-los: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FOLHA 70 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
RAPUNZEL DIÁLOGO COM O TEXTO 

 
COLE AQUI AS IMAGENS QUE REPRESENTAM SUAS RESPOSTAS  

 

QUEM VIVE NA TORRE? QUEM VAI ATÉ A TORRE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PRÍNCIPE FOI MONTADO EM QUAL ANIMAL 
PARA CHEGAR ATÉ A TORRE? 

ONDE RAPUNZEL VIVEU POR ANOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim
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AULA 143 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 143 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 71 do Caderno do Aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 72 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  
ACHE AS SOMBRAS – FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
  
1º Momento:  
Em uma roda de conversa, relembre os personagens da 
história da Rapunzel, prepare uma cartela com figuras e com 
as sombras das figuras, recorte-as e entregue para cada 
aluno.  
 
 
 
2º Momento:  
Após relembrar os personagens da história da Rapunzel, 
disponibilize a Folha 71 do Caderno do Aluno e oriente-as a 
observarem os personagens e encontrar suas respectivas 
sombras, peça que colem no local indicado da folha. 
 

 
FOLHA 71 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ACHE AS SOMBRAS 

 
COLE AS FIGURAS NO ESPAÇO QUE REPRESENTA SUA SOMBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

Colar o príncipe. Colar a maçã. Colar o camaleão. 

Colar a Rapunzel. Colar o cavalo. Colar a torre. 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
CONTANDO 1, 2 E 3 – FOLHA 72 DO CADERNO DO ALUNO 

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

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

1º Momento: 
Na roda de conversa, faça a contagem oral dos números de 1 a 10, em seguida convide as crianças 
para representar com as mãos, fazendo a contagem. Logo após, disponibilize as mãos de velcro e 
peça para que representem o número TRÊS. 
 
2º Momento: 
Após a exploração da contagem, disponibilize a Folha 72 do Caderno do Aluno e peça que elas liguem e desenhem 
os números em cada figura correspondente. 
 

FOLHA 72 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
CONTANDO 1, 2 E 3 

 
LIGUE E DESENHE OS NÚMEROS EM CADA FIGURA CORRESPONDENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 144 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 144 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 73 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 74 do Caderno do Aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Pintura a dedo 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA “K” – FOLHA 73 DO CADERNO DO ALUNO  

Campo de experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, passe o vídeo que está no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=rXHuUYlzRek&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-iR0HyLc&index=16 
 - alfabeto português - aprender K - (se não puder passar o vídeo, cante para eles e mostre as imagens) 
 
LETRA K  
QUERIDAS CRIANÇAS VOCÊ JÁ CONHECEM A LETRA K? 
K DE KIWI 
K DE KETCHUP 
K DE KUNG-FU 
K DE KART 
K DE KIWI 
K DE KETCHUP 
K DE KUNG-FU 
K DE KART 
 
2º Momento: 
Depois desse momento, pergunte qual foi a letra falada na música. Dê dicas para ajudar a descoberta da letra. A 
seguir, comente que a letra do dia será a letra K.  
Pergunte se tem algum colega na sala que o nome começa com ―K‖. Se tiver, escreva o nome dele no quadro, ou em 
algum lugar que todos consigam observar a forma de fazer a letra ―K‖. Faça bem devagar. Deixe uma folha na 
parede, na altura dos alunos, e peça que peguem um pincel e molhem na tinta para que todos façam, um por vez, a 
letra do dia. Mostre imagens que começam com a letra ―K‖. Veja se eles sabem algumas e, se não souberem, diga 
algumas bem devagar, dando bastante firmeza ao dizer a letra (exemplo: Keila, Karatê, etc). 
 
3º Momento: Após a exploração da letra, disponibilize a Folha 73 do caderno do aluno e indique como será feita a 
atividade. Convide-os a pintar a letra ―K‖ com cotonete e ligue-as com as imagens 
 

FOLHA 73 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA “K” 

 
PINTE AS LETRAS ―K‖ COM COTONETE E LIGUE- AS COM AS IMAGENS. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno deverá cobrir a letra k com tinta de pintura a dedo, utilizando o cotonete. 
 
NOME:_______________________________________________________________________DATA ___/___/___ 
 

 
3º Momento: 
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no 
painel ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a 
letra.  
 

K

https://www.youtube.com/watch?v=rXHuUYlzRek&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-iR0HyLc&index=16
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
OBSERVANDO AS ÁRVORES – FOLHA 74 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiências:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente com os alunos se eles já observaram os diversos tipos de árvores, com formas, 
tamanhos, flores e frutos diferentes. Contextualize falando que algumas árvores na primavera dão frutos, outras dão 
flores, que no inverno as suas folhas caem. Comente a importância da árvore que elas melhoram a qualidade do ar, 
principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Servem de moradia para diversas espécies de 
pássaros. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversas espécies animais. 
Proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e etc. Contribuem para a umidade 
do ar, importante nos dias Secos. Tente sempre fazer indagações que faça com que as crianças pensem e 
participem. Comente como a natureza é linda, perfeita em suas diferenças. 
 
2º. Momento: 
Após a exploração do tema, distribua na mesa diferentes tipos de materiais, (raspas de lápis, lantejoula, cola colorida, 
algodão), disponibilize a Folha 74 do Caderno do Aluno e convide-os a decorar as árvores com materiais diversos. 
 

FOLHA 74 

ATIVIDADE 2– NATUREZA E CULTURA 
OBSERVANDO AS ÁRVORES 

 
PREENCHA AS ÁRVORES COM MATERIAIS DIVERSOS. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
PINTURA COM BALÃO 

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

 
1º Momento: 
Na roda de conversa informe que farão uma linda pintura coletiva. Cubra o chão com pardo. Dê a cada criança uma 
bexiga com água. Coloque pratinhos com tintas de diversas cores. 
Informe que elas irão ―carimbar‖ o papel, utilizando a bexiga e as cores que quiserem. Faça a demonstração. Depois, 
deixe-as soltar a criatividade. 
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AULA 145 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 145 

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 – Boneco de alpiste 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2: Folha 75 do Caderno do Aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
FAZENDO UM BONECO DE ALPISTE 

 
Campo de experiências: 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Em uma roda de conversa, fale com os alunos que vocês irão produzir um boneco com cabelinho 
verde, comente sobre a importância de preservar a natureza e os cuidados que devemos ter com as plantinhas. 
Para essa atividade você irá precisar de: um pé de meia calça fina, serragem, substrato ou terra, sementes de 
alpiste, tesoura, suporte de garrafa pet, prato ou copo plástico, barbante ou elástico fino, água, materiais para decorar 
(olhos, nariz, botões e lantejoulas são algumas opções ) e cola quente. 
 
PASSO A PASSO: 
1. Peça ao aluno para colocar um punhado de alpiste no pé de meia calça; 
2. Em seguida, encha com serragem, substrato ou terra; 
3. Dê um nó bem firme e corte o excesso da meia; 
4. Então, os oriente para que coloque a meia com o nó virado para baixo sob um suporte que retenha água. É 
preciso deixar o lado com as sementes de alpiste para cima. 
5. Para fazer o nariz e as orelhas, basta puxar um pedacinho da meia junto com a serragem e amarrar com um 
barbante. 
6. Feito isto, é só decorar da maneira que o aluno desejar, você ajuda com a cola quente quando for colar os 
enfeites;  
7. Então, faça a primeira rega, encharcando bem o boneco cabeça de alpiste (apenas desta vez). 
8. Prontinho! O boneco de alpiste vai ganhar vida e longos cabelos se receber os cuidados diários necessários.  
 
2º Momento: Os alunos vão poder levar cada um o seu boneco para casa, sugere-se que faça essa atividade na 
sexta-feira, assim eles podem cuidar do boneco no fim de semana e trazer na segunda para apresentar para os 
coleguinhas verem como está ficando seu bonequinho. 
 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
ESCRAVOS DE JÓ – FOLHA 75 DO CADERNO DO ALUNO 

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

1º Momento: 
Em uma roda de conversa, apresente a cantiga escravos de Jó para as crianças. 
 
ESCRAVOS DE JÓ ESCRAVOS DE JÓ 
JOGAVAM CAXANGÁ 
TIRA, BOTA, DEIXA O ZÉ PEREIRA FICAR. 
GUERREIROS COM GUERREIROS FAZEM ZIGUE ZIGUE ZÁ 
GUERREIROS COM GUERREIROS FAZEM ZIGUE ZIGUE ZÁ.... 
 
Em seguida, proponha a atividade entregue um copo de cada cor para as crianças e, conforme cantam a canção, 
elas devem: 
 
1 - (Escravos de Jó, jogavam caxangá) - passam o copo de um colega para outro. 
2 – quando fala (tira) - todos levantam o copo e 
3 – quando fala (bota) ,todos batem com o copo no chão 
4 – quando fala (guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá) - eles fazem de conta que vão trocar os copos 
com os colegas, mas não trocam. 
 
Comece a música bem devagar, depois vá aumentando o ritmo de acordo com as possibilidades de realização da 
atividade da criança. É um momento para relaxar e brincar! 
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2º. Momento: Na Folha 75 do caderno do aluno, peça que pintem os copinhos da mesma cor que os da atividade. 
 

 
FOLHA 75 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
ESCRAVOS DE JÓ 

 
PINTE OS COPINHOS DA MESMA COR DA ATIVIDADE. 
Resposta pessoal. 
 

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

 
SEMANA 10 

  
AULAS DE 146 a 150 
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AULA 146 - ATIVIDADES A SEREM DESNVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 146 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2: Folha 77 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA L – FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Na roda de conversa, passe o vídeo que está no link: LETRA L – Xuxa 

(https://www.youtube.com/watch?v=vhGwkZsKQ0I). Enquanto a música toca, levante as imagens que são cantadas na 

música. 
Convide as crianças para dançarem com você.  
 
Depois da dança, peça que se sente e pergunte a eles qual a letra que mais ouviram. Dê dicas para que possam 
descobrir. Ajude-os. A partir da descoberta da L, comente que, hoje, eles vão conhecer um pouco mais sobre essa 
letrinha. Fale mais algumas palavras que começam com essa letra. 
Emita o som destacando a letra ―L‖ e peça que repitam da mesma forma para que eles possam escutar o som da 
letra. 
Pergunte se tem algum colega na sala que o nome começa com L, se tiver, escreva o nome dele no quadro, 
destacando a letra inicial ―L‖. Faça bem devagar.  
Acrescente outras palavras que começam com a letra L, sempre mostrando as respectivas imagens. Incentive-os a 
participar. Mostre imagens e pergunte o que é, sempre chamando a atenção para o som produzido pela letra 
trabalhada. Proponha que falem devagar o som. 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vhGwkZsKQ0I
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LETRA L – XUXA 
 
A LÁ LEVOU LARANJAS NA SUA LANCHEIRA 
O LÊ LEMBROU QUE LER A LIÇÃO É LEGAL 
A LILI LIGOU COM LÁPIS AS LINHAS DO LIVRO 
LOLA LEVA O LULU LATINDO 
 
AU! AU! AU! 
LENDO O LIVRO 

LOGO LEMBREI 
A LIÇÃO DE L 
EU JÁ SEI 
LARISSA É LÁ 
LEANDRO É LÊ 
LILI, LOLA E LULU 
AU! AU! 
 

 
2º Momento: 
Após a exploração da letra L, disponibilize a folha 76 do caderno do aluno e apresente a proposta da atividade. 
 

FOLHA 76 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA L 

 
VAMOS TREINAR A LETRA L NO LOCAL INDICADO ABAIXO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
LEÃO 

 
ENCONTRE E PINTE AS FIGURAS INICIADAS PELA LETRA L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
3º Momento: 
Ao terminar de trabalhar com a letra, solicite que preencham a área da letra trabalhada no painel 
ALFABETO COLETIVO. A área será preenchida com uma imagem que represente a letra.  
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
RAPUNZEL – FOLHA 77 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiências: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a primeira parte da história de Rapunzel instigando os alunos, por meio de 
questionamentos, a debaterem sobre o que se lembram dessa parte e as atividades realizadas nas folhas anteriores. 
Em seguida leia a segunda parte do texto. 
 
 
2º Momento:  
Após a exploração do texto, disponibilize a Folha 77 do caderno do aluno 
e peça que façam um lindo cenário e desenhe ou cole os personagens nos 
locais indicados: O cavalo ao lado da torre, o príncipe subindo na torre, a 
Rapunzel na janela e o camaleão ao seu lado na torre. 
 
 
 
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 1 - LINGUAGEM 
RAPUNZEL 

 
FAÇA UM LINDO CENÁRIO E DESENHE OU COLE OS PERSONAGENS NOS LOCAIS INDICADOS:  
CAVALO AO LADO DA TORRE, PRÍNCIPE SUBINDO NA TORRE, RAPUNZEL NA JANELA E O CAMALEÃO AO 
SEU LADO DA TORRE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 147 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 147 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – 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  
- Atividade 2: Folha 79 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  
ALINHAVANDO FIGURAS – FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Nessa atividade, as crianças terão a oportunidade de trabalhar a concentração 
e a coordenação motora fina de forma divertida. 
Na roda de conversa, comente sobre a atividade. Fale que elas vão aprender a 
COSTURAR! 
Apresente o material que será utilizado para essa aula. (agulha sem ponta, 
linhas coloridas). Faça uma demonstração. 
O material a ser costurado deve ser confeccionado em EVA ou papelão grosso. 
Comece com imagens e furos bem simples (veja sugestão na imagem ao lado).  
Os furos podem ser feitos com o furador de papel. Mostre três ou quatros 
possibilidades e deixe que os alunos escolham o que vão fazer e a cor do 
cordão.  
 
2º Momento:  
Talvez seja necessário que você passe a linha no primeiro furo de cada peça. Lembre-se de dar um nó no início do 
trabalho. Demonstre como deverão passar o cordão. Alguns alunos terão mais dificuldade que outros. Sua ajuda será 
muito importante. Ao terminarem, peça que colem na Folha 78 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 78 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ALINHAVANDO FIGURAS 

 
COLE AQUI O SEU TRABALHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
RAPUNZEL -  FOLHA 79 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha da 
―Rapunzel‖ apresente a proposta na roda, iniciando uma conversa a 
respeito de alguém que ela conheça que tenha o cabelo tão comprido 
como de Rapunzel, conhecem alguém com a mesma calma e 
determinação da personagem? 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. Comente sobre a paciência e determinação 
que são as qualidades de Rapunzel. 
Na proposta da Folha 01 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. 
Imagem: https://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-
mim/livros/versao_digital/rapunzel_versao_digital.pdf 

  
 

FOLHA 79 

ATIVIDADE 1 - LINGUAGEM 
RAPUNZEL – TROCA DE IDEIAS 

 
RAPUNZEL VIVIA TRANCADA NA TORRE, FEZ AMIZADE COM OS PÁSSAROS POR SE SENTIR SOZINHA E 
MESMO SENDO TRANCADA ELA SEMPRE ATENDIA QUANDO A ―BRUXA‖ DIZIA: JOGUE SUAS TRANÇAS 
RAPUNZEL.   
COMO ERA A BRUXA QUE PRENDIA RAPUNZEL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

https://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/rapunzel_versao_digital.pdf
https://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/rapunzel_versao_digital.pdf


199 

AULA 148 -  ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 148 

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 80 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 - Folha 81 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  
NÚMERO 4 – FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente que hoje será trabalhado o número QUATRO. 
Relembre-as fazendo perguntas que as levem a refletir sobre a importância de saberem os 
números e de saberem contar. 
Traga exemplos reais. Aponte e conte junto com eles. 
Quantas paredes tem essa sala? (quatro)  
Quantos lados tem um quadrado? (quatro) – mostrar imagem 
Quantos lados tem uma pipa? (quatro) – mostrar imagem 
Solicite que representem o número QUATRO nas mãos de velcro, iniciar o trabalho com o número TRÊS.  
 
2º Momento: 
Informe-os que até agora, foram vistos os números 1, 2, 3 e 4 (você faz os números 
com os dedos).   
Comente que você vai levantar algumas figuras e elas irão contar quantas imagens 
tem na figura. Mostre figuras que contenham de 1 a 4 elementos, conforme exemplo 
ao lado. Termine mostrando uma figura que tenha QUATRO imagens. 
 
3º Momento:  
Após exploração do número QUATRO, apresente a Folha 80 do caderno do aluno e informe que eles irão treinar o 
número 4. 
 

FOLHA 80 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERO 4 

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

 
  

4 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
VAMOS MONTAR UMA PIZZA? – FOLHA 81 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇO, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Com antecedência, prepare kits (um para cada criança): imagens de tomate, 
cebola, presunto, queijo, etc. E um círculo com a pizza vazia, só com a 
muçarela. 
Na roda de conversa, comece perguntando quem gosta de pizza. Qual o sabor 
de pizza que mais gostam. Deixe-as falar à vontade. Faça intervenções de 
modo a ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
Após esse momento, explique a atividade. Informe que eles serão os 
pizzaiolos! Explique que pizzaiolo é o profissional especializado no preparo de 
pizzas. 
Distribua os kits para cada criança dizendo que você irá pedir as pizzas e elas 
deverão montar como pediu. Sempre que for fazer o pedido utilize números. 
Ex.: quero uma pizza com 2 tomates, 3 pimentões etc.  Faça uma 4 ou 5 
rodadas, verifique se eles continuam interessados na brincadeira e aumente o 
número de rodadas. Fique atenta e ajude-os a completar a atividade. Ao final, 
parabenize o esforço de todos. 
 
2º. Momento: 
Distribua a Folha 81 do caderno do aluno e peça que desenhem a última 
pizza que você pediu, com todos os ingredientes.  
 
 
 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
VAMOS MONTAR UMA PIZZA? 

 
DESENHE A ÚLTIMA PIZZA QUE VOCÊ MONTOU, COM TODOS OS INGREDIENTES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 149 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 149 

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 – AS LETRAS 

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 82 do caderno do aluno 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
REVISÃO ATÉ A LETRA L 

 
Campo de experiências: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente que até o momento eles aprenderam muitas letras, mostre a 
figura ao lado que já deve estar preenchida até a letra L.  
Faça uma revisão, mostrando imagens que contenham letras iniciais que vão do A até o L. 
Fale o que a imagem representa bem devagar para que possam escutar o som da sílaba 
inicial. 
Deixe-os adivinhar qual a letra inicial. 
Se precisar, vá apontando na figura a letra para auxiliar a resposta. Eles ainda tem 3 anos, 
as letras só estão sendo mostradas de forma leve. Deve ser uma atividade prazerosa.    
 
2º Momento: 
Entregue para cada criança uma folha similar ao exemplo abaixo. Cada criança deve pintar a letra com o cotonete ou 
com o dedo.  
No anexo deste documento você encontrará essas cartelas em tamanho maior. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ÁRVORE GENEALÓGICA 

 
Campo de experiências: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
 
1º Momento:  
Para realizar essas atividades você já deve ter recebido com antecedência 
as fotos dos familiares de cada criança. Você também trará as fotos dos seus 
familiares. É importante informar aos pais sobre o tamanho das imagens 
para que possam caber na árvore genealógica. 
 
Logo no início na roda de conversa, apresente para as crianças uma árvore 
bem grande, do tamanho de um papel pardo com o desenho similar à figura 
ao lado. Conte a sua história familiar, coloque primeiramente o seu nome no 
local indicado e prenda a sua foto. Vá fazendo a mesma coisa com seus 
irmãos, pais e avós. Explique por que as fotos dos avós ficam acima das 
fotos dos pais. Incentive-os a perguntar e tire todas as dúvidas.   
 
2º. Momento: 
Distribua as árvores para cada criança para que façam a sua árvore 
genealógica. Essa atividade precisará muito de sua ajuda. O ideal é que as 
fotos fiquem na copa das árvores.  
Ao final, tire fotos de cada criança com sua árvore. Eles devem levar a atividade para casa. 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
ANDA, NADA OU VOA? 

 
Campo de experiências: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que nessa atividade irão relembrar os 
animais que vivem na água (rios e mares), animais que vivem na terra 
e animais que voam. 
Mostre diversas imagens desses três grupos de animais e pergunte 
para eles em qual grupo se encontram: Podem voar, vivem na água e 
que andam. Faça um grande papel com essa divisão, conforme 
exemplo ao lado. Conforme eles vão respondendo, prenda a imagem 
em sua respectiva área. 
Terminado esse momento, pergunte o que os animais que voam tem 
de diferente, o que os que andam tem de diferente e os que nadam. 
 
Incentive-os a observar as diferenças. 
 
2º. Momento:  
Na proposta da Folha 82 do caderno do aluno peça que desenhe o animal que mais chamou atenção, o que mais 
gostou.  
 

FOLHA 82 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
ANDA, NADA OU VOA? 

 
DESENHE O ANIMAL QUE MAIS CHAMOU ATENÇÃO OU O QUE MAIS GOSTOU. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
3º. Momento:  
Convide-os a compartilhar os desenhos e a explicar porque escolheram aquele animal.  
  



205 

AULA 150- ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 150 

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 83 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2: CAMINHANDO NA TRILHA 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
ENCAIXAR OS PALITINHOS – FOLHA 83 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 explique como será a atividade. 
Cada mesa terá um Kit, a caixa colorida e os palitinhos. 
Cada faixa de cor deve ter uma quantidade diferente de cortes para 
encaixar. 
Informe que eles deverão colocar os palitinhos em cada buraquinho de 
acordo com a cor.  
 
2º Momento: 
Convide-os a sentar em suas mesinhas e distribua os kits. 
A atividade será executada em conjunto, um ajudando o outro e você ajudando todos! 
Ao final, peça que, na Folha 84 do caderno do aluno, pintem os números com a mesma cor representada na caixa 
e circulem o número que representa a maior quantidade de palitinhos que utilizaram. 
 

FOLHA 83 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
QUANTIDADE - MATEMÁTICA 

PINTE OS NÚMEROS COM A MESMA COR REPRESENTADA NA CAIXA QUE VOCÊ TRABALHOU 
ANTERIORMENTE. CIRCULE O NÚMERO QUE REPRESENTA A MAIOR QUANTIDADE DE PALITINHOS QUE 
UTILIZARAM.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
CAMINHANDO NA TRILHA 

 
Campo de experiências: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º. Momento: 
Com antecedência, faça no chão três circuitos de forma 
similar ao exemplificado ao lado. 
O circuito é sorteado (colocar as cores em um potinho e a 
criança pega o seu circuito pela cor). Cada rodada três 
crianças fazem juntas o circuito, uma em cada cor. Explique 
que todos tem que andar pela linha enquanto toca a música 
Marcha soldado. 
 
Devem andar em ritmo de marcha e segurando um rolinho 
de papel toalha ou papel higiênico com uma bola na ponta! 
Que desafio! As outras crianças podem bater palmas e 
incentivar o coleguinha. 
 
MARCHA SOLDADO 
CABEÇA DE PAPEL 
SE NÃO MARCHAR DIREITO 
VAI PRESO PRO QUARTEL. 
O QUARTEL PEGOU FOGO 
A POLÍCIA DEU SINAL 
ACORDA ACORDA ACORDA 
A BANDEIRA NACIONAL. 
 
É importante dar uma distância entre uma criança e outra para que não se machuquem. 
Ao final, todos recebem uma medalha (feita de papelão e fitilho) por ter completado o 
percurso. 
 
Todos são parabenizados. 
Tirar foto e colocar no mural. 
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ANEXO DA SEMANA 10 
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ANEXO DA SEMANA 1 
 
 
PATINHO FEIO 
Hans Christian Andersen (1805-1875) 
 
Era uma vez uma pata que estava prestes a se tornar mamãe. Ela botou 5 ovos e esperou ansiosamente pelo dia 
que os ovos chocassem para finalmente conhecer os seus lindos patinhos. 
Quando o grande dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a chocar um por um. A mamãe pata deu as boas-
vindas aos seus novos patinhos com muita alegria. Mas o último ovo estava demorando mais para chocar e a mamãe 
começou a ficar preocupada. 
Finalmente, a casca do último ovo se abriu e, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de 
todos os seus outros filhos. 
 
- Este patinho feio não pode ser meu! Exclamou a mamãe pata. 
- Alguém deve estar fazendo uma brincadeira com a senhora - disse a pata vizinha. 
As semanas foram passando e à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente 
dos seus irmãos. 
 
Cansado de ser alvo de comentários maldosos feitos pelos seus irmãos e por todos os outros animais da fazenda, o 
patinho feio decidiu ir embora. 
Mesmo longe da fazenda, o patinho não tinha paz, pois os seus irmãos perseguiam ele por todo o lago gritando: 
 
- Você é o pato mais feio que nós já vimos! 
 
E, para onde quer que ele fosse, todos os animais que encontrava mexiam com ele. 
 
- O que vou fazer? Para onde vou? - exclamou o patinho feio que estava muito triste. 
Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e com muita fome encontrou uma casa e pensou: 
 
- Talvez aqui eu encontre alguém que goste de mim! E assim foi. 
 
O patinho passou o inverno dentro de uma casa quentinha e na companhia de outros animais que gostavam dele. 
Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela, um gato malvado, que enganando os donos 
da casa, expulsou o patinho para fora dali! 
 
- Mais uma vez estou sozinho e infeliz - Suspirou o patinho feio. 
O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar em um grande lago, se refugiou junto ao matagal próximo, ficando ali 
ficou durante vários dias. 
 
Um dia, muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. 
 
- Olha! Um recém-chegado! Gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. 
 
- E é tão bonito! Dizia outra. 
 
- Bonito?... De quem estão falando? - Pensou o patinho feio. 
 
De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, se deparou com um 
grande e elegante cisne. 
 
- Oh!... Exclamou o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e o cumprimentava 
alegremente. 
Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne! 
 
A partir daquele dia, o patinho feio não se sentiu mais triste, pois sabia que era na realidade um elegante cisne. 
 

 

 
 
 
 



211 

ANEXO DA SEMANA 2 
 
 
PATINHO FEIO 
Hans Christian Andersen (1805-1875) 
 
Era uma vez uma pata que estava prestes a se tornar mamãe. Ela botou 5 ovos e esperou ansiosamente pelo dia 
que os ovos chocassem para finalmente conhecer os seus lindos patinhos. 
Quando o grande dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a chocar um por um. A mamãe pata deu as boas-
vindas aos seus novos patinhos com muita alegria. Mas o último ovo estava demorando mais para chocar e a mamãe 
começou a ficar preocupada. 
Finalmente, a casca do último ovo se abriu e, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de 
todos os seus outros filhos. 
 
- Este patinho feio não pode ser meu! Exclamou a mamãe pata. 
- Alguém deve estar fazendo uma brincadeira com a senhora - disse a pata vizinha. 
As semanas foram passando e à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente 
dos seus irmãos. 
 
Cansado de ser alvo de comentários maldosos feitos pelos seus irmãos e por todos os outros animais da fazenda, o 
patinho feio decidiu ir embora. 
Mesmo longe da fazenda, o patinho não tinha paz, pois os seus irmãos perseguiam ele por todo o lago gritando: 
 
- Você é o pato mais feio que nós já vimos! 
 
E, para onde quer que ele fosse, todos os animais que encontrava mexiam com ele. 
 
- O que vou fazer? Para onde vou? - exclamou o patinho feio que estava muito triste. 
Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e com muita fome encontrou uma casa e pensou: 
 
- Talvez aqui eu encontre alguém que goste de mim! E assim foi. 
 
O patinho passou o inverno dentro de uma casa quentinha e na companhia de outros animais que gostavam dele. 
Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela, um gato malvado, que enganando os donos 
da casa, expulsou o patinho para fora dali! 
 
- Mais uma vez estou sozinho e infeliz - Suspirou o patinho feio. 
O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar em um grande lago, se refugiou junto ao matagal próximo, ficando ali 
ficou durante vários dias. 
 
Um dia, muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. 
 
- Olha! Um recém-chegado! Gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. 
 
- E é tão bonito! Dizia outra. 
 
- Bonito?... De quem estão falando? - Pensou o patinho feio. 
 
De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, se deparou com um 
grande e elegante cisne. 
 
- Oh!... Exclamou o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e o cumprimentava 
alegremente. 
Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne! 
 
A partir daquele dia, o patinho feio não se sentiu mais triste, pois sabia que era na realidade um elegante cisne. 
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ANEXO DA SEMANA 3 
 
 

O PATINHO FEIO 
Hans Christian Andersen (1805-1875) 
 
Era uma vez uma pata que estava prestes a se tornar mamãe. Ela botou 5 ovos e esperou ansiosamente pelo dia 
que os ovos chocassem para finalmente conhecer os seus lindos patinhos. 
Quando o grande dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a chocar um por um. A mamãe pata deu as boas-
vindas aos seus novos patinhos com muita alegria. Mas o último ovo estava demorando mais para chocar e a mamãe 
começou a ficar preocupada. 
Finalmente, a casca do último ovo se abriu e, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de 
todos os seus outros filhos. 
 
- Este patinho feio não pode ser meu! Exclamou a mamãe pata. 
- Alguém deve estar fazendo uma brincadeira com a senhora - disse a pata vizinha. 
As semanas foram passando e à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente 
dos seus irmãos. 
 
Cansado de ser alvo de comentários maldosos feitos pelos seus irmãos e por todos os outros animais da fazenda, o 
patinho feio decidiu ir embora. 
Mesmo longe da fazenda, o patinho não tinha paz, pois os seus irmãos perseguiam ele por todo o lago gritando: 
 
- Você é o pato mais feio que nós já vimos! 
 
E, para onde quer que ele fosse, todos os animais que encontrava mexiam com ele. 
 
- O que vou fazer? Para onde vou? - exclamou o patinho feio que estava muito triste. 
Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e com muita fome encontrou uma casa e pensou: 
 
- Talvez aqui eu encontre alguém que goste de mim! E assim foi. 
 
O patinho passou o inverno dentro de uma casa quentinha e na companhia de outros animais que gostavam dele. 
Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera e com ela, um gato malvado, que enganando os donos 
da casa, expulsou o patinho para fora dali! 
 
- Mais uma vez estou sozinho e infeliz - Suspirou o patinho feio. 
O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar em um grande lago, se refugiou junto ao matagal próximo, ficando ali 
ficou durante vários dias. 
 
Um dia, muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. 
 
- Olha! Um recém-chegado! Gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. 
 
- E é tão bonito! Dizia outra. 
 
- Bonito?... De quem estão falando? - Pensou o patinho feio. 
 
De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, se deparou com um 
grande e elegante cisne. 
 
- Oh!... Exclamou o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e o cumprimentava 
alegremente. 
Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne! 
 
A partir daquele dia, o patinho feio não se sentiu mais triste, pois sabia que era na realidade um elegante cisne. 
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ANEXO DA SEMANA 7 
 
 
O CAMELO, O BURRO E A ÁGUA 
Sérgio Merli 
Fonte: http://sergiomerli.blogspot.com/2016/01/livros.html 
 
É uma fábula sem texto. O livro tem somente figuras e a história deve ser contada de forma livre. Abaixo, uma 
sugestão de texto. 
 
Era uma vez um camelo um burro que moravam lado a lado. 
Todo dia de manhã, eles acordavam com o barulho do despertador e iam beber água. 
O camelo abria a torneira, enchia seu copo e, depois, fechava a torneira. 
O burro abria a torneiro, enchia seu copo e, depois, não fechava a torneira direito... deixava pingando, pingando, 
pingando. 
E na hora de escovar os dentes, o camelo abria a torneira e logo fechava e escovava os dentes com a torneira 
fechada. Só abria novamente quando ia lavar a boca. 
O burro, abria a torneira e deixava ela aberta enquanto escovava os dentes e a água caía, caía, caía. Que 
desperdício! 
E na hora de morar as flores, o camelo enchia o regador com água e molhava suavemente suas flores. 
O burro ligava a mangueira e quase arrancava as flores. 
E na hora de lavar as mãos, o camelo abria a torneira só para ajudar a ensaboar as mãos e logo fechava a torneira. 
Esfregava bem as mãos e, somente depois, ligava a torneira para  tirar o sabão. 
O burro lavava as mãos com a torneira aberta o tempo todo e a água caía, caía, caía. Que desperdício! 
E na hora do banho o camelo abria o chuveiro e logo ele fechava 
O burro abria o chuveiro e ficava cantando, cantando, cantando e a água caía, caía, caía. Que desperdício! 
E na hora de lavar a louça, o camelo lavava e logo fechava. 
O burro lavava a louça com a torneira o tempo todo aberta e a água caía, caía, caía. Que desperdício! 
E, no final do dia, iam dormir. 
No dia seguinte, levantaram-se com o barulho do despertador. 
O camelo foi tomar água. 
O burro abriu a torneira e não tinha água. 
Sabem por quê? A água do burro acabou porque ele gastou água demais. 
 
  

http://sergiomerli.blogspot.com/2016/01/livros.html
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ANEXO DA SEMANA 8 
 

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 
Fonte: https://pt.slideshare.net/vilmaamaral7/brancadeneveeosseteanes 
 
Irmãos Grimm 
TODOS – Cantando 
Era uma vez 
Outra história assim vai começar 
E todos vocês, neste mundo encantado vão sonhar 
E só escutar com atenção e viajar nas asas da imaginação 
E a alegria vai tomar seu coração. 
NARRADOR 
Em um castelo bem distante vivia uma linda e bondosa rainha que desejava ter uma filha de pele branca como a 
neve. Um belo dia a criança nasceu e foi chamada de Branca de Neve. 
Infelizmente algum tempo depois a bondosa rainha morreu. O rei casou-se de 
novo com uma mulher também muito bonita. Mas tão invejosa que não podia suportar a ideia de que existisse no 
reino uma mulher mais linda do que ela. Para descobrir se era a mais bela. Todos os dias consultava seu espelho 
mágico... 
RAINHA - Cantando 
- Diga se existe espelho meu? alguém mais bela do que eu? 
ESPELHO - Cantando 
- És tu minha rainha a mais maravilhosa, graciosa e divina, de todas és a mais formosa. 
NARRADOR 
O tempo foi passando e enquanto a rainha conversava com o espelho. Branca de Neve ia crescendo e ficou tão bela 
que certo dia a resposta do espelho foi outra... 
2 RAINHA - Cantando 
Diga se existe espelho meu? alguém mais bela do que eu? 
2 ESPELHO-Cantando 
Sim, vou ter que dizer 
Que existe uma donzela 
Mais linda não pode haver 
A mais bonita agora é ela. 
3 RAINIIA - Cantando 
Diga o nome dela espelho meu 
Não venha me dizer que se esqueceu. 
3 ESPELHO-Cantando 
Brinca o dia inteiro, é quase só o que eu sei. 
Não gosto de ser fofoqueiro. 
Mas é a filha do teu rei. 
RAINHA 
- É Branca de Neve! Preciso me livrar dela imediatamente. 
- Caçador!? 
CAÇADOR 
- Sim. as suas ordens rainha. 
RAINHA 
- Leve Branca de Neve para a floresta e acabe com ela. 
CAÇADOR 
- Mas. mas eu não posso. 
RAINHA 
- Vá ou corto sua cabeça! 
- Traga o coração dela para eu ter certeza de que você a matou. 
NARRADOR 
- O caçador convidou Branca de Neve para passear, mas quando chegou no meio da 
floresta não teve coragem de executar aquela ordem tão cruel. 
CAÇADOR 
- Não! Eu não posso fazer isso! 
- Fuja Branca de Neve! Sua madrasta me pediu para que eu matasse você. Mas eu vou caçar uma gazela e levarei o 
coração para a rainha dizendo que é o seu. 
- Fuja! Fuja! 
NARRADOR 
Quando ouviu aquelas palavras. Branca de Neve começou a correr apavorada. Mas para onde iria? 
COELHOS 
- Hei. Branca de Neve. Somos nós. Os coelhinhos do castelo. 
- Venha vamos levar vocês até a casa dos sete anões. 
BRANCA DE NEVE 

https://pt.slideshare.net/vilmaamaral7/brancadeneveeosseteanes
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- E quem são os sete anões? 
COELHOS 
- Ah! São sete irmãos do seu tamanho e moram numa linda casinha no meio da floresta. 
- Eles trabalham na mina da montanha, cavando ouro e pedras preciosas. 
- Chegamos, é aqui. 
- Os anões ainda não voltaram, mas você pode esperar aqui por eles. 
NARRADOR 
Branca de Neve entrou e ficou maravilhada, ao ver que a mesa. as cadeiras, tudo era 
pequenininho. Havia algumas guloseimas sobre a mesa. Ela comeu um pouco de cada prato e depois deitou em uma 
das caminhas  e dormiu. Exatamente naquela hora. Os anõezinhos chegaram! 
ANÕES - Cantando 
Uma menina deitada em nossa cama? 
Eu olho e não acredito. 
Será o Benedito? 
Ou talvez a Benedita? 
Aurora? 
Ana Rita? 
Psiiuuu! 
Será que a gente chama ou dá uma chacoalhada’ 
Será que ela é uma dama? 
Ou será que ela é uma fada? 
Psiiuuu! Silêncio!!! 
Está quase acordada. 
BRANCA DE NEVE 
- Vocês que são os sete anões? 
ANÕES 
- Isso mesmo, essa casa é nossa. 
- E você quem é? Uma espiã? 
BRANCA DE NEVE 
- Não, sou Branca de Neve. 
ANÕES 
- Ah! Muito prazer. 
BRANCA DE NEVE 
- Eu posso ficar aqui. Por favor, não me mandem embora, eu não tenho para onde ir. 
ANÕES 
- Como não tem? 
- Quer ficar com a gente, por quê? 
NARRADOR 
Branca de Neve contou sua história  aos homenzinhos e eles escutaram com muita 
atenção. 
ANÕES 
- Bem. bem. Acho que você pode ficar aqui com a gente. 
- E! Talvez seja útil ter uma menina em casa. ela pode lavar os pratos, tirar o pó dos 
móveis... 
NARRADOR 
Branca de Neve ficou muito feliz, mas um dos anões estava meio na dúvida. 
ANÕES 
- Mas tem uma coisa 
- Você precisa ficar atenta durante o dia. enquanto estivermos trabalhando, não abra a porta pra ninguém. A rainha 
logo descobrirá onde você está escondida. Me disseram 
que ela tem um espelho mágico, onde vê tudo. Posso te contar um segredo? 
BRANCA DE NEVE 
- Pode. 
ANÕES 
- A sua madrasta na verdade é uma bruxa. 
BRANCA DE NEVE 
- É verdade!!! 
ANÕES 
- É... é daquelas bem ruins mesmo. 
- Nós a conhecemos há muito tempo e sabemos que ela está disposta a fazer qualquer coisa, para continuar a ser a 
mais bela. 
BRANCA DE NEVE 
- Fiquem tranquilos meus anões queridos. Não vou abrir a porta para ninguém. 
Prometo! 
NARRADOR 
E assim, Branca de Neve ficou morando com os anões na calma floresta. Os anões eram muito bonzinhos e com o 
tempo passaram a adorar a menina. Logo ela aprendeu as tarefas direitinho. A casa estava sempre arrumada e eles 
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se deliciavam com a comida que ela preparava. Numa tarde a rainha resolveu conversar com o espelho e estava com 
um mau humor tão grande que ameaçou quebra-lo em mil cacos se de não falasse a verdade. 
7 RAINHA - Cantando 
Diga se existe espelho meu. 
Alguém mais bela do que eu? 
4 ESPELHO - Cantando 
Sim vou ter que dizer 
Que existe uma donzela 
Mais linda não pode haver 
A mais bonita ainda que você 
Chama-se Branca de Neve 
E mora lá na floresta 
Na casa dos sete anões 
Que agora vivem sempre cm festa 
RAINHA 
- Rah!!!! Aquele caçador estúpido não me obedeceu. 
- Vou fazer com que ele sofra todas as penas do inferno. 
- Mas antes, vou cuidar daquela atrevida da Branca de Neve. 
- Hum» como poderei achá-la? 
- Já sei! Vou enviar o meu corvo para descobrir exatamente onde ela está escondida. 
NARRADOR 
Quando o corvo voltou, contou tudo o que havia espionado. A rainha ficou morrendo de raiva. 
RAINHA 
- Ahh! Então foi assim? Aquele anões idiotas esconderam a menina, pensando que 
poderiam me enganar tão facilmente. 
- Eles verão do que eu sou capaz., hum... já sei! Vou até a casa deles disfarçada de 
velhinha e me livro daquela pestinha de uma vez por todas! 
Eles vão ter uma surpresa! 
NARRADOR 
A rainha então foi até o porão do castelo e com a ajuda do seu livro de feitiçaria 
começou a preparar uma porção num grande caldeirão. 
RAINHA - Cantando 
Pé de morcego, pele de sapo. Olho de gato e de cobra coral. 
Pique e repique. Mexe e remexe 
Então fica pronto um veneno mortal! 
Dentro do tacho mergulho a metade desta maçã que colhida na horta. 
E Branca de Neve amanhã de manhã comerá um pedaço e cairá morta. Há, há. há!!!!! 
NARRADOR 
Quando Branca de Neve percebeu que uma velhinha se aproximava , chegou perto da janela e foi logo avisando... 
BRANCA DE NEVE 
- Desculpas, eu não posso abrir a porta. 
RAINHA 
- Mas eu só queria lhe dar essa maçã. 
- Olha como é bonita? Você tem medo? Quer que eu experimente antes? 
- Está bem, eu vou comer uma metade e a outra darei a você. Hum! 
- Pronto! Já comi a minha parte, essa aqui a sua. Está tão gostosa. 
NARRADOR 
Branca de neve não resistiu e pegou a fruta, porém, quando deu a primeira dentada caiu desmaiada. De fato, a 
rainha tinha comido a parte da maçã que não havia sido 
mergulhada no veneno. Enquanto a metade oferecida a Branca de Neve estava 
encharcada com a poção. Então, a rainha voltou ao castelo dando gargalhadas de alegria. Quando os anões 
chegaram tentaram reanimar a menina de todas as maneiras. 
ANÕES 
- É, não podemos fazer nada. 
- Vamos colocá-la num caixão de diamante em cima da pedra dos sonhos. 
- Assim ainda poderemos olhá-la. 
NARRADOR 
Os anos se passaram e todos os dias os sete anões iam até a pedra dos sonhos para ver a Branca de neve no 
caixão de diamantes. Numa tarde, um lindo príncipe estava 
cavalgando por ali... Avistou a moça. parou e permaneceu horas e horas a fitá-la. 
admirando sua beleza e acabou se apaixonando, decidindo então, levá-la consigo. 
PRÍNCIPE 
- Meus servos, segurem esse caixão com todo o cuidado. 
- E carreguem-no ao meu castelo. Eu seguirei vocês. 
NARRADOR 
Mas um dos criados, o mais atrapalhado de todos, de repente, tropeçou e caiu com o 
caixão e tudo. Na queda, um pedacinho de maçã que ainda estava na boca de Branca de Neve pulou fora e a jovem 
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se mexeu para alegria de todos. Os anões que estavam 
seguindo o cortejo, rapidamente quebraram o diamante e Branca de Neve abriu os olhos. O príncipe entào sorriu... 
PRÍNCIPE 
- Branca de Neve! Meu sonho virou realidade. 
- Você está viva e poderá se tomar minha esposa. Eu te farei rainha! 
ANÕES 
- E nós seremos vamos trabalhar com o senhor! Será o casamento mais bonito do mundo! 
NARRADOR 
E a notícia do casamento logo se espalhou por toda a região e, também, chegou ao palácio da rainha má. Ela com 
inveja da esposa que não sabia quem era, foi depressa 
interrogar o espelho. Mas desta vez, cansado de ser maltratado, o espelho respondeu 
todo contente... 
5 ESPELHO 
-Não querida rainha. Me desculpe, a esposa é Branca de Neve que é mil vezes mais 
bela que você. 
RAINHA 
- Rah! Seu espelho traidor! 
NARRADOR 
A rainha ficou com tanto ódio. que jogou o espelho no chão, quebrando-o em mil pedacinhos. E teve uma crise de 
nervos que não acabava mais. Aliás, dizem que ela 
continua lá, até hoje, gritando e reclamando da vida morrendo de raiva e feia como uma bruxa. 
Enquanto isso o príncipe e a Branca de Neve viveram felizes para sempre! 
TODOS 
E essa bela história saiu por uma porta e entrou por outra e quem souber que conte outra. 

 

 


