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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. 

 

 



6 

 

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; 
 

https://novosalunos.com.br/escola-em-periodo-integral-diferenca-entre-assistencialismo-e-escolarizacao/


13  

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 
de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos 
(as) das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino; 
 
6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na 
oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades locais; 
 
6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 
faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 
 
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado 
com atividades recreativas, esportivas e culturais. 
 
 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-08/educacao-integral-e-meta-do-plano-
nacional-de-educacao 
Com Adaptações 

 
  

https://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. 
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6ª Feira – crianças muito contentes com brinquedos. 

  Sábado – menino empinando pipa 
  Domingo – família reunida no almoço.  

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


21  
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. 
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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 

 
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.  

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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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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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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



34  
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/ 
 
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/ 

 

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

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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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 
 

 
 

 
  

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 11 
 

AULAS DE 151 a 155 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1ª AULA 
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AULA 151 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 151 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – 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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 ATIVIDADE 1 – ROTINA   
CADA COR NO SEU LUGAR 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Para essa atividade, prepare uma caixa, pode ser a de sapato, faça números de 1 a 5 e diferentes tamanhos 
de abertura (cortes), contorne essas aberturas, faça círuculos de diferentes tamanhos, de preferência que 
esses círculos sejam das cores da abertura (corte da caixa). Como ilustra a figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na roda de conversa, comente sobre algumas cores, pode perguntar : - Vamos relembrar as cores, o que é 
amarelo? Você conhece alguma coisa que é da cor vermelha? Ah e azul, o que vocês lembram que é azul? E 
a cor lilás, alguém gosta dessa cor? O verde, será que alguém lembra de algo que é verde? Na atividade de 
hoje vamos trabalhar as cores e tamanhos, por exemplo, qual o círculo maior, o vermelho ou o verde? O 
amarelo ou o lilás? 
Vou mostrar pra vocês uma caixa com várias aberturas de vários tamanhos com cores diferentes. 
Mostre a caixa e pergunte: 
Qual tamanho da abertura é maior, o vermelho ou o verde? Mostre que cada cor terá um tamanho. 
 
2º Momento:  
Divida as crianças em grupo e entregue uma caixa para cada grupo. Ajude-os a executar a atividade. 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
RAPUNZEL – FOLHA 01 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, CORES, SONS E IMAGENS 
O EU,O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento: 

Na roda de conversa, continue a sequência didática da história da Rapunzel. Siga as mesmas técnicas de 
leitura utilizadas nas aulas anteriores. 
 

RAPUNZEL 
 

Era uma vez uma mulher grávida que externou ao seu marido o desejo de comer beterrabas. O casal 
morava próximo ao sítio de uma bruxa. 

Não resistindo à aflição de sua esposa, o marido passou a colher, durante a noite, algumas beterrabas 
na horta da vizinha. Certa vez, foi surpreendido, e a bruxa lançou, com a voz rouca, a seguinte maldição: 

— Não se preocupe meu senhor. Sirva-se à vontade! Só não se esqueça de uma coisa: quando seu 
bebê nascer, o senhor o entregará para mim! 

Meses depois, o homem foi obrigado a atender à ameaça. A bruxa levou consigo a criança, a quem deu 
o nome de Rapunzel.   

Ao completar doze anos, Rapunzel foi trancada pela bruxa no alto de uma torre sem portas e com uma 
pequena janela. 

A prisioneira aprendeu a cantar com os pássaros da floresta, que eram seus únicos amigos. 
Sempre que a bruxa desejava subir na torre, gritava: 
— Rapunzel, jogue suas tranças! 
E a bela moça desenrolava seus negros cabelos, que, de tão longos, tocavam a fina relva. 
Um belo dia, um príncipe escutou o canto de Rapunzel e ficou admirado com a graciosidade de sua voz. 

Encantado, aproximou-se e observou o que a bruxa fazia para subir naquela torre. Depois de algumas horas, 
aproveitou que a jovem estava sozinha e gritou: 

— Rapunzel, jogue suas tranças! A jovem as desenrolou, e os cabelos tocaram os pés do príncipe. 
Ao se encontrarem, Rapunzel e o príncipe se apaixonaram. 
Para que Rapunzel fugisse daquela clausura, o príncipe entregou a ela uma corda. Desconfiada, a bruxa 

pegou uma tesoura e cortou os cabelos da jovem. Logo em seguida, levou-a embora dali, abandonando-a na 
floresta. 

Voltando à torre, a bruxa amarrou as tranças em um gancho para enganar o príncipe. Quando ele se 
sustentou na janela, a feiticeira lhe disse: 

— Veio encontrar Rapunzel? Eu a levei para muito longe. Você nunca mais a encontrará! Nunca mais! 
Ah! Ah! Ah! 

Neste momento, a bruxa derrubou o príncipe, que caiu sobre uma moita de espinhos. A queda foi tão 
violenta que o deixou cego. O jovem se levantou e s começou a andar com dificuldade pela floresta, 
pensando em sua amada. 

De repente, escutou uma voz familiar... Era o canto de Rapunzel! Abraçaram-se, e as lágrimas da jovem 
se derramaram sobre os olhos do príncipe, devolvendo-lhe a visão. 

Rapunzel e o príncipe se casaram e viveram felizes para sempre! 
 
Fonte: http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/rapunzelversao_digital.pdf (Com 
Adaptações) 
 

2º Momento: Após a leitura, apresente o livro 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. Pode também passar o filme no momento oportuno 
para que comparem as histórias. 
 
3º Momento: Agora, a proposta apresentada na Folha 01 do caderno 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. 
 
  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/rapunzelversao_digital.pdf
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FOLHA 01 

ATIVIDADE 1 - LINGUAGEM 
RAPUNZEL 

 
— RAPUNZEL, JOGUE SUAS TRANÇAS! A JOVEM AS DESENROLOU, E 

OS CABELOS TOCARAM OS PÉS DO PRÍNCIPE. 
AO SE ENCONTRAREM, RAPUNZEL E O PRÍNCIPE SE APAIXONARAM. 
PARA QUE RAPUNZEL FUGISSE DAQUELA CLAUSURA, O PRÍNCIPE 

ENTREGOU A ELA UMA CORDA. DESCONFIADA, A BRUXA PEGOU UMA 
TESOURA E CORTOU OS CABELOS DA JOVEM. LOGO EM SEGUIDA, 
LEVOU-A EMBORA DALI, ABANDONANDO-A NA FLORESTA. 

VOLTANDO À TORRE, A BRUXA AMARROU AS TRANÇAS EM UM 
GANCHO PARA ENGANAR O PRÍNCIPE. QUANDO ELE SE SUSTENTOU NA 
JANELA, A FEITICEIRA LHE DISSE: 

— VEIO ENCONTRAR RAPUNZEL? EU A LEVEI PARA MUITO LONGE. 
VOCÊ NUNCA MAIS A ENCONTRARÁ! NUNCA MAIS! AH! AH! AH! 

NESTE MOMENTO, A BRUXA DERRUBOU O PRÍNCIPE, QUE CAIU 
SOBRE UMA MOITA DE ESPINHOS. A QUEDA FOI TÃO VIOLENTA QUE O 
DEIXOU CEGO. O JOVEM SE LEVANTOU E COMEÇOU A ANDAR COM 
DIFICULDADE PELA FLORESTA, PENSANDO EM SUA AMADA. 

DE REPENTE, ESCUTOU UMA VOZ FAMILIAR... ERA O CANTO DE 
RAPUNZEL! ABRAÇARAM-SE, E AS LÁGRIMAS DA JOVEM SE 
DERRAMARAM SOBRE OS OLHOS DO PRÍNCIPE, DEVOLVENDO-LHE A 
VISÃO. 

RAPUNZEL E O PRÍNCIPE SE CASARAM E VIVERAM FELIZES PARA 
SEMPRE! 
 
 
A BRUXA PEGOU UMA TESOURA E CORTOU O CABELO DA RAPUNZEL. COMO VOCÊ ACHA QUE As 
RAPUNZEL E O PRÍNCIPE FICARAM APÓS A BRUXA TER FEITO ISSO? REPRESENTE POR MEIO DE 
DESENHO SUA RESPOSTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS LÁGRIMAS DA RAPUNZEL QUANDO DERRAMARAM SOBRE OS OLHOS DO PRÍNCIPE CURARAM ELE DA 
CEGUEIRA. PORQUE ISSO ACONTECEU? REPRESENTE A SUA RESPOSTA ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 152 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 152 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda 
no pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
Atividade 2 – 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  
Atividade 2 – 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  
O PEIXIHO ARCO-ÍRIS – FOLHA 02 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente sobre a importância da amizade, os valores que a amizade nos ensina e 
sentimentos que ela nos traz. Pergunte aos alunos quem é o seu grande amigo? Pode ser alguém da turma 
da sala, ou alguém da família. Explore bem o tema de acordo com o que você irá perceber durante a roda de 
conversa.  
 
O PEIXINHO ARCO ÍRIS  
 
LÁ BEM DISTANTE, BEM NO FUNDO DO MAR VIVIA UM PEIXINHO TODO COLORIDO. 
AS SUAS ESCAMAS ERAM TODAS COLORIDAS, ERAM VERDES, VERMELHAS, AZUIS E 
PRATEADAS.OS OUTROS PEIXES FICAVAM ENCANTADOS COM A SUA BELEZA ,ELES A CHAMAVAM 
DE ARCO ÍRIS . 
– VENHA PEIXINHO LINDO VENHA BRINCAR CONOSCO! 
MAS ELE APENAS PASSAVA, ORGULHOSO E CALADO, COM SUAS ESCAMAS CINTILANTES, NEM 
DAVA ATENÇÃO AOS OUTROS PEIXES.UM DIA O PEIXINHO AZUL COMEÇOU A ACOMPANHÁ-LO. 
– ARCO ÍRIS ESPERE POR MIM! POR FAVOR DÁ-ME UMA DAS TUAS ESCAMAS BRILHANTES; ELAS 
SÃO TÃO LINDAS E TU TENS TANTAS QUE NEM NÃO VAI FAZER FALTA 
– VOCÊ ESTÁ PEDINDO UMA DAS MINHAS ESCAMAS ESPECIAIS? QUEM VOCÊ PENSA QUE É – 
GRITOU O ARCO ÍRIS! 
MAGOADO O PEIXINHO AZUL SE AFASTOU; ELE ESTAVA MAGOADO E MUITO TRISTE, FOI SE 
JUNTAR COM SEUS AMIGOS. 
DESSE DIA EM DIANTE TODOS OS PEIXES SE AFASTARAM, DEIXANDO O ARCO ÍRIS SOZINHO. 
PASSOU MUITO TEMPO E O PEIXINHO COLORIDO COMEÇOU A SENTIR-SE TRISTE E SOZINHO , 
MUITO TRISTE, UMA ESTRELA DO MAR DISSE-LHE QUE FOSSE À GRUTA FALAR COM O POLVO 
SÁBIO. 
O POLVO DISSE-LHE QUE ELE TINHA DE PARTILHAR PARA TER AMIGOS. 
ATÉ QUE UM BELO DIA O PEIXINHO AZUL VOLTOU NOVAMENTE A PEDIR UMA ESCAMA COLORIDA; 
E FINALMENTE O PEIXINHO ARCO ÍRIS PEGOU NUMA DE SUAS ESCAMAS E DEU-LHE. 
O PEIXINHO AZUL FICOU TÃO CONTENTE QUE FOI MOSTRAR AOS SEUS AMIGOS O QUE TINHA 
ACONTECIDO. 
AOS POUCOS FORAM CHEGANDO TODOS OS PEIXES CADA UM DE UMA COR, E O PEIXE ARCO ÍRIS 
FOI DANDO A CADA UM UMA DAS SUAS ESCAMAS; E TODOS CONTENTES CONVIDARAM-NO PARA 
BRINCAR E NADAR NO MAR. 
APÓS ESSE MOMENTO TODOS FICARAM AMIGOS PARA SEMPRE E FELIZES. 

Título original: DER REGENBOGENFISCH 
Autor: Marcus Pfister 
Tradutor: Isa Mara Lando 

2º Momento: 
Entegue a Folha 02 do caderno do aluno, e utilize revistas e outras fontes de imagens para que os alunos 
colem as imagens no local indicado. 
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FOLHA 02 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
O PEIXIHO ARCO-ÍRIS 

 
COLE IMAGENS QUE REPRESENTAM OS SENTIMENTOS INDICADOS. 
 

AMOR CARINHO AMIZADE 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
RAPUNZEL – FOLHA 03 DO CADERNO DO ALUNO: 

 
Campo da experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

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

 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente aos alunos a proposta da Folha 03 do caderno do aluno: Construir a torre 
da Rapunzel. Disponibilize os materiais e incentive-os a usar a sua criatividade. 
 

FOLHA 03 

 

ATIVIDADE 1 - LINGUAGEM /MÃOS A OBRA 

RAPUNZEL 

 
APRESENTE NO ESPAÇO ABAIXO A TORRE QUE VOCÊ CONSTRUIU. 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 153 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 153 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento: Chegada das crianças com uma ciranda 
no pátio 
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 04 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 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  
RODA DAS CORES – FOLHA 04 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de Experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Nesta atividade trabalha-se a coordenação motora fina. 
Na roda de conversa explique como será a atividade. 
Mostre a roda e os pregadores (similar à figura ao lado) e informe que cada 
criança deverá prender o pregador no pedacinho da roda de sua respectiva cor, 
falando em voz alta a cor. Os coleguinhas da mesa devem concordar. 
 
Atenção! A roda deve ter um furinho no meio porque, depois da atividade, você 
vai girar bem rápido e perguntar ao grupo que cor forma.Será a cor BRANCA. 
Você informará que o BRANCO é a soma de todas as cores! Fantástico, 
não?!!!!! 
 
2º Momento: 
Depois de finalizada a atividade, solicite que na Folha 04 do caderno do aluno 
cada criança pinte, desenhe ou cole bolinhas de crepon ou outros materiais 
coloridos que você tiver e que reproduzam a roda com suas cores. 
 
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. 
 

FOLHA 04 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
RODA DAS CORES 

 
PINTE, DESENHE OU COLE BOLINHAS DE CREPON OU OUTROS MATERIAIS COLORIDOS QUE VOCÊ TIVER 
E QUE REPRODUZA A RODA COM SUAS CORES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NÚMERO 5 – FOLHA 05 DO CADERNO DO ALUNO 

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

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

1º  Momento: 
Na roda de conversa, faça a leitura coletiva dos números de 1 a 10, depois peça que 
conforme falem os números os indique com os dedos, contando de 1 a 5, acompanhe os 
alunos nessa representação da contagem.  
Solicite que representem o número CINCO nas mãos de velcro, iniciar o trabalho  com o 
número QUATRO. Perguntar que número está indicando e só depois forme o número 5 com 
a ajuda deles.  
                                                                                                                           
2º  Momento: 
Após a exploração da contagem, entregue  a Folha 05 do caderno do aluno convide-os a 
contar as figuras e ligar aos números correspondentes. 
 
 

FOLHA 05 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
TRABALHANDO COM OS NÚMEROS ATÉ CINCO 

 
LIGUE CADA CONJUNTO AO NUMERAL CORRESPONDENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
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. 
 
  

5 
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AULA 154 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 154 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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 “M” – FOLHA 06 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Opção 1 – Na roda de conversa, passe o vídeo que está no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vN7xP7DHS3g - alfabeto portugues - aprender M 

 

Letra M (se não puder passar o vídeo, cante para eles e mostre as imagens) 

Queridas crianças você já conhecem a letra M? 
M de Maçã 
M de Macaco 
M de Mão 
M de Mesa 
M de Moeda 
M de Morango 
M de Meia 
M de Melancia 
 
Opção 2 - Na roda de conversa, passe o vídeo que está no link:  

https://www.youtube.com/watch?v=cK0cL3_bdpM - Xuxa - Letra M. 
Enquanto a música toca, levante as imagens que são cantadas na música. 
 
Letra M (se não puder passar o vídeo, cante para eles e mostre as imagens) 
Mula não muje 
Macaco não mia 
Minhoca não é macarrão 
 
O mar é molhado 
O mel mais melado 
Que manga, maçã e melão 
 
O mestre me mostra   
O M de mola 
Maluquices de montão 
 
Que maravilha 
Não é miragem 
Um M na palma da mão 
 
Tem mingau de melancia 
Maria-mole de manjericão 
Mamadeira, margarina 
Mousse de morango e mamão 
Hey, hey 
 
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 M. 
Fale mais algumas palavras que começam com essa letra. 
Emita o som destacando a letra M 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 M, se tiver, escreva o nome dele no quadro, 
destacando a letra inicial M. Faça bem devagar.  
Acrescente outras palavras que começam com a letra M. 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. 
 
Entregue uma ficha com 5 palavras que comecem com a letra M (MATA, MULA, MOLA, MAÇÃ, MÃE, MATO, 
MALA, MURO, etc), junto com as fichas entregue tampinhas com várias letras do alfabeto que contenha as 
letras que serão necessárias para trabalhar, para que cada criança tente encontrar as letras para formar as 

https://www.youtube.com/watch?v=vN7xP7DHS3g
https://www.youtube.com/watch?v=cK0cL3_bdpM
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palavras, lembre-se de falar o nome de cada palvra, como se fosse um ditado para que os alunos montem os 
nomes, encontrando as tampinhas que corresponde com as palavras. 
A cada rodada, retira-se todas as tampinhas para montarem a nova palavrina. 
Atenção! Algumas letras se repetirão nas palavras. Cuide para que tenham a quantidade necessária! 
 
3º Momento:  
Distribua a Folha 06 do caderno do aluno e peça que pintem a letra livremente e, depois, pintem uma figura 
que começa com a letra M. 

 
FOLHA 06 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA M 

 
PINTE A LETRA M LIVREMENTE E, EM SEGUIDA, COLE OU DESENHE AO LADO, UMA FIGURA QUE COMEÇA 
COM ESSA LETRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 – NATUREZA E CULTURA 
ESPORTES – FOLHA 07 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa explique que será trabalhado o tema ESPORTES! EBA! 
Mostre várias imagens de esportes diferentes e, a cada uma, pergunte se eles sabem o que é. Procure 
incentivar o diálogo sobre cada esporte, se eles já fizeram aquele esporte, se conhecem alguém que já fez, 
se viram na televisão, se gostaram ou não. Comente a importância de se praticar esporte desde pequeno. 
Faça intervenções de modo a ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
 
2º Momento: 
Distribua a Folha 07 do caderno do aluno e solicite que pintem ou desenhem o esporte que mais gostam. 
Ajude-os a identificar o esporte na ilustração. Se o esporte que a criança citar não estiver na ilustração, 
oriente-o a pintar ao lado da figura. 
 
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. 

 
FOLHA 07 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ESPORTES 

 
PINTE O ESPORTE QUE MAIS GOSTA, SE NÃO TIVER, DESENHE-O NA ÁREA AO LADO. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
PINTURA ABSTRATA - FOLHA 08 DO CADERNO DO ALUNO:  

 
Campo de experiência:  
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, retorne com a pintura de Manoel Alexandre 
Filho e também a pintura do artista Antonio Bandeira. Mostre as 
características de cada uma. 
 

O artista, trabalhou na lavoura até os 17 anos, não chegando a 
concluir o curso primário. Depois, como servente, caixeiro e 
operário. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde comecou a pintar 
autodidaticamente por volta de 1964. Começou a expor em 1968, 
no Rio de Janeiro. Alcançou reconhecimento internacional, expondo em Paris, Madri e Lisboa. Em 1968 
participou do Festival de Arte Negra, na Nigéria. Expos também em Houston e Montevidéu. Anatole Jakovsky o 
incluiu 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 voltou a seu estado natal, residindo atualmente em 
Guarariba. 

 
Antonio Bandeira passeava entre o figurativismo (que propõe uma “imitação” do 
mundo) e o abstracionismo (que nega a figuração na busca de um olhar mais 
subjetivo). “Bandeira fazia o que podemos chamar de uma abstração figurativa, unindo 
duas coisas opostas. Antonio Bandeira (Fortaleza CE 1922 - Paris, França 1967)Pintor, 
desenhista, gravador. 

 
Pergunte o que estão entendendo da pintura de Antonio Bandeira. 
Deixe que cada criança fale o que sente ao ver. Enfatize que, ao olharem a pintura abstrata, eles devem 
sentir a pintura. Faça intervenções de modo a ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
Ouça-os atentantemente. 
 
2º. Momento:  
Pergunte: Que tal fazermos uma pintura abstrata? 
Entregue a Folha 08 do caderno do aluno, tintas, pincéis, cotonetes e um copo 
descartável com as bordas cortada, como indica a figura ao lado. Vire o copo e vai 
―carimbando‖ em um papel branco com várias cores. Mostre como pode ser feito. 
Fale que o importante é a criatividade que não tem ―certo‖ nem ―errado‖. O importante 
é criar! 
 
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. 

 
FOLHA 08 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
PINTURA ABSTRATA 

 
COLE SUA ARTE AQUI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 155 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 155 

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 – JOGO DIVERTIDO 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 09 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Antes de começar a brincadeira, a sala de aula já deve 
estar preparada conforme mostra a figura ao lado. 
Repare que tem um dado cujos lados são 
representados pelas formas que estão no chão. 
Como o dado tem SEIS lados, você deve repetir a 
forma duas vezes no dado, ou seja, o dado terá dois 
lados com o círculo azul, dois lados com o quadrado 
laranja e dois lados com o triângulo vermelho. 
 
Você joga o dado, ou uma criança pode assumir o papel 
de ―jogadora do dado‖, se for o caso, o mais adequado 
é que a escolha seja feita por sorteio. 
 
A turma será dividida em trêns equipes: Círculo azul, 
Quadrado laranja e Triângulo vermelho. Será sorteado 
um representante de cada equipe que andará no 
circuito. 
 
Cada vez que o dado for jogado, a figura que aparece em cima dá direto do representante andar uma casa. 
Quem chegar mais rápido ao final do circuito, ganha o jogo. 
Incentive-os a torcer, mas sempre se lembrando que são todos amigos e que é somente uma brincadeira em 
que todos se divertirão! 
 
Atenção! O circuito não precisa ser reto, pode ter curvas, desde que o número das formas sempre seja a 
mesma para as equipes. 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
BOM BARQUEIRO – FOLHA 09 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa explique como será realizada a atividade. 

Comente que colocará um vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=JEeqoFhWtic 
Onde passa a música BOM BARQUEIRO, convide-os a ver e escutar com atenção para saber quais os 
movimentos devem ser feitos. 
A música pode ser repetida quantas vezes quiser, desde que se perceba que as crianças estão interessadas 
e estão se divertindo. 
Poesia introdutória: Flora Barcellos 
 
VOU FAZER UM TRAVA LÍNGUA  
BEM NO SOM DESSE PANDEIRO: 
NA BARCA EMBARCA O BARQUEIRO  
QUANTA GENTE A BARCA ABARCA? 
PERGUNTA LÁ PRO BARQUEIRO  
QUE TEM BARCA, BARCO E ARCA 
 
Colocam-se as crianças em fila. Fora da fila, duas crianças são os barqueiros, que se colocam um em frente 
ao outro, com os braços levantados, e as mãos dadas, formando uma ponte/arco.  
 
 
As outras crianças passam em fila, por baixo da ponte dos barqueiros, enquanto cantam: 
―BOM BARQUEIRO, BOM BARQUEIRO, 

https://www.youtube.com/watch?v=JEeqoFhWtic
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DEIXAI-ME PASSAR, 
TENHO FILHOS PEQUENINOS, 
PARA ACABAR DE CRIAR‖. 
 
Os dois barqueiros respondem, cantando: 
 
―PASSARÁS, PASSARÁS, 
MAS ALGUM FICARÁ, 
SE NÃO FOR O DA FRENTE, 
HÁ-DE SER O DE TRÁS‖ 
 
A criança que ficar presa entre os braços dos barqueiros, os barqueiros devem perguntar: Fale algo bem 
bonito (gentileza, gratidão, amor, respeito - pode ser qualquer coisa que a criança considerar bonita). 
Repete-se com todas as crianças.  
 
2º. Momento: 
Após a brincadeira disponibilize a Folha 09 do caderno do aluno, peça que pintem o momento mais 
divertido. Na atividade, estimule-as a usar o material que quiserem. Deixe disponível pincéis, tintas de pintura 
a  dedo, cola colorida, pedacinhos ou bolinhas de papel, etc. Circule pela sala durante a atividade e observe 
o desenvolvimento 
 

FOLHA 09 

ATIVIDADE 3 – MÚSICA 
BOM BARQUEIRO 

 
REPRESENTE, COMO VOCÊ QUISER, O MOMENTO MAIS DIVERTIDO DA MÚSICA. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
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. 
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 12 
 

AULAS DE 156 a 160 
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AULA 156 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 156 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 10 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 11 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  
BORBOLETA MÁGICA – FOLHA 10 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  
 
1º Momento:  Na roda de conversa, apresente para as crianças a música 
https://www.youtube.com/watch?v=IZaJVItMuPo 
Depois de ouvirem, convide-os a cantar e gesticular com você. 
 

EU VI UMA BORBOLETA VOANDO NO JARDIM 

EU VI UMA BORBOLETA VOANDO NO JARDIM 

TÃO BONITINHA VOAVA ASSIM 

VOA BORBOLETA, 

VOA BORBOLETA, 

VOA BORBOLETA VOA 

VOA BORBOLETA, 

VOA BORBOLETA, 

VOA BORBOLETA VOA 

 

EU VI UM CARACOL RASTEJANDO NO JARDIM 

EU VI UM CARACOL RASTEJANDO NO JARDIM 

TAO BONITINHO RASTEJA ASSIM 

RASTEJA CARACOL, 

RASTEJA CARACOL, 

RASTEJA CARACOL, RASTEJA 

RASTEJA CARACOL, 

RASTEJA CARACOL, 

RASTEJA CARACOL, RASTEJA 

RASTEJA CARACOL, 

RASTEJA CARACOL, RASTEJA 

 

EU VI UM TATU BOLA ROLANDO NO JARDIM 

EU VI UM TATU BOLA ROLANDO NO JARDIM 

TAO BONITINHO ROLAVA ASSIM 

ROLA TATU BOLA 

ROLA TATU BOLA 

ROLA TATU BOLA, ROLA 

 

EU VI UMA FORMIGUINHA ANDANDO NO JARDIM 

EU VI UMA FORMIGUINHA ANDANDO NO JARDIM 

TAO BONITINHA ANDAVA ASSIM 

ANDA FORMIGA 

ANDA FORMIGA 

ANDA FORMIGA, ANDA 

ANDA FORMIGA 

ANDA FORMIGA 

ANDA FORMIGA, ANDA 

 
2º Momento: 
Após cantar e dançar a música, entregue uma folha de sulfite e demonstre como dobrar ao meio. 
Abra-a e coloque uma pequena quantidade de tintas coloridas em um dos lados da folha, próximo 
ao meio. Dobre a folha novamente, deslize as mãos com cuidado, do centro para fora, dando forma 
as asas da borboleta. Abra a folha para que a mágica aconteça e nasça a borboleta. Repita esse 
procedimento com cada criança, incentive-as a fazer sozinha alguma parte dessa atividade, como 
por exemplo, escolher as cores. Depois, entregue a Folha 10 do caderno do aluno e peça que 
colem a atividade no espaço indicado. 
 

FOLHA 10 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
BORBOLETA MÁGICA 

 
COLE AQUI SUA LINDA BORBOLETA! 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IZaJVItMuPo
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
RAPUNZEL – FOLHA 11 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   
 
1º Momento: 
Essa atividade encerra a sequência didática de ―Rapunzel‖ e sua proposta é trabalhar com a 
descrição das características dos personagens da história. Nesse sentido, as crianças deverão 
representar quais mudanças elas fariam em uma das personagens da história, no caso, a bruxa 
que poderia ter soltado a Rap  unzel. 
Oriente os alunos sobre o que podem mudar, dando como exemplo, a cor, as roupas, expressões e 
atitudes etc.  
 
2º Momento: 
Ao ler a proposta da Folha 11 do caderno do aluno, tenha em vista a compreensão das crianças 
em relação ao que está sendo pedido. Durante o desenrolar da atividade é necessário que seja 
adotado um perfil de observador, acompanhando todo o processo de aprendizagem da prática 
social em questão (no caso, a escrita).  
 
 

FOLHA 11 

ATIVIDADE 1 - LINGUAGEM 
RAPUNZEL 

 
OLHE BEM AS IMAGENS: A BRUXA E A RAPUNZEL SÃO MUITO DIFERENTES, NÃO É? O QUE 
VOCÊ MUDARIA NA BRUXA PARA QUE ELA PUDESSE FICAR PARECIDA COM A RAPUNZEL? OU O 
QUE VOCÊ MUDARIA NA RAPUNZEL PARA QUE ELA FICASSE PARECIDA COM A BRUXA? 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 157 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 157 

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

- Atividade 1 –  Folha 12 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – A ABELHA 

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 N – FOLHA 12 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
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=YznUm76aqGE&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-
iR0HyLc&index=18 
 
Letra N (se não puder passar o vídeo, cante para eles e mostre as imagens) 
Queridas crianças, vocês já conhecem a letra N? 
N DE NARIZ 
N DE NOVE 
N DE NOITE 
N DE NUVEM 
N DE NAVIO 
N DE NINHO   
N DE NOVELO 
N DE NOZ 
 
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 N. 
Fale mais algumas palavras que começam com essa letra. 
Emita o som destacando a letra N 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 N, se tiver, escreva o nome dele no 
quadro, destacando a letra inicial N. Faça bem devagar.  
Acrescente outras palavras que começam com a letra M. 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. 
 

3º Momento: Distribua a Folha 12 do caderno do aluno e peça que pintem a letra livremente e, depois, 
pintem uma figura que começa com a letra N. 

FOLHA 12 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
TRABALHANDO COM AS LETRAS 

CUBRA A CONSOANTE COM TINTA A DEDO 
 
 
 
 
CUBRA A CONSOOANTE COM GIZ COLORIDO 
 
 
 
 
 
PINTE AS IMAGENS QUE COMEÇAM COM A CONSOANTE ―N‖ 

 
 
 
 
 
 
 

    

NAVIO BOLA NARIZ PEIXE NOVE 
 
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=YznUm76aqGE&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-iR0HyLc&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=YznUm76aqGE&list=PLVSK7sDCFZwpZSj28Zl9wtrsw-iR0HyLc&index=18
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
INSETOS: A ABELHA 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente com os alunos a variedade de insetos. Mostre algumas figuras e 
imagens de insetos, (pergunte se eles reconhecem alguns? Quais eles tem medo? Quais eles 
acham bonitinho?). Mostrar imagens de formiga, borboleta, joaninha etc. Peça que diga as 
semelhanças e diferenças entre esses insetos (tamanhos, cores e formas de locomoção). 
Faça intervenções de modo a aprofundar a atividade. 
 
Se possível, leve as crianças para a área externa para 
observarem os insetos que vivem na escola. Cada vez que 
uma criança encontrar um inseto, deve informar ao grupo 
para que todos possam ver. Seria excelente se você tivesse 
algumas lentes de aumento para que as crianças pudessem 
observar o inseto de perto. 
 
2º Momento: 
Para essa aula disponibilize rolinhos de papel higiênico, 
barbante, tinta de pintura a dedo amarela, canudinhos e cola. 
Informe que vocês farão uma abelha com esse material. Siga 
os passos abaixo: 
 
1. Peça para que pintem o rolinho de amarelo e que deixem 

secar. 
2. Enquanto isso, pegue um pedaço de cartolina amarela 

cortada em círculo e entregue para os alunos fazerem o 
rostinho da abelha e colar os olhos. 

3. Pegue outro pedaço de papel, corte no formato da asinha e entregue um para cada 
aluno. Com o rolinho seco passe a cola ao redor do rolo para grudar o barbante 
para representar a listra do corpo da abelha. 

4. Cole o rosto na ponta do rolinho e, a seguir, cole as asas atrás do rolinho. 
5. Corte e cole os canudinhos por trás do rosto formando as anteninhas. 
6. Agora é só deixar a abelha voar por aí com o seu zumbido! Zzzzzzz 

 
Cada criança terá a sua abelhinha! 
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AULA 158 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 158 

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

- Atividade 1 – Folha 13 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 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  
LETRAS L – M – N – FOLHA 13 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, comente que até o momento elas aprenderam 
muitas letras, mostrem a figura ao lado que já deve estar preenchida 
até a letra N.  
Faça uma revisão, mostrando imagens que contenham letras iniciais 
que vão do A até o N. 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: 
Na Folha 13 do caderno do aluno, solicite que contornem com o cotonete as letras que estão 
faltando.  
  

FOLHA 13 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRAS L – M – N 

 
FAÇA O CONTORNO DA LETRA COM TINTA GUACHE AZUL E DEPOIS PINTE BEM BONITO AS FIGURAS QUE 
COMEÇAM COM ESSA LETRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
CONTAGEM COM MAÇÃS – FOLHA 14 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, volte a falar sobre o meio ambiente, a importância da preservação, os 
diferentes tipos de árvores, frutos, folhas e flores. Pergunte se eles sabem e se lembram dos 
cuidados que temos que ter para preservar a natureza. Entregue aos alunos uma folha com a 
pintura de uma árvore, com 10 copinhos de café colado e bolinhas na cor vermelha. Peça que cada 
aluno coloque uma determinada quantidade de maçãs na árvore, por exemplo: Coloquem 3 maçãs; 
agora quero 5 maças; quero apenas uma maçã etc) e assim por diante. Observe e veja quem está 
com mais dificuldade durante a atividade e oriente-os. 
 
2º. Momento: 
Na proposta da Folha 14 do caderno do aluno, já com o desenho de uma árvore e espaços para 
a maçã, peça que pintem a árvore com giz de cera, cole as maçãs (bolinhas de papel crepom) nos 
espaços indicados, de acordo com o número pedido. 
 
 

FOLHA 14 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CONTAGEM COM MAÇÃS 

 
PINTE A ÁRVORE COM GIZ DE CERA, COLE 5 MAÇÃS NOS ESPAÇOS INDICADOS E CUBRA O 
TRONCO COM CASCAS DE LÁPIS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 159 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 159 

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

- Atividade 1 – Folha 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 – PASSANDO DO 
CORDÃO 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 16 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  
NÚMERO 6 – FOLHA 15 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que iremos trabalhar o número SEIS. 
Relembre-os fazendo perguntas que os levem a refletir sobre a importância de saberem os 
números e de saberem contar. 
Traga exemplos reais. Aponte e conte junto com eles. Mostre imagens com 6 elementos e 
pergunte: 
Quantas(os) _________ tem?  
Solicite que representem o número SEIS nas mãos de velcro, inicie o trabalho com o número CINCO.  
 
 
2º Momento:  
Após exploração do número SEIS, apresente a Folha 15 do caderno do aluno e solicite que contem e, 
depois, pintem a quantidade de quadrados correspondentes ao número de elementos. 

 
FOLHA 15 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERO 6 

 
CONTE E, DEPOIS, PINTE A QUANTIDADE DE QUADRADOS CORRESPONDENTES AO NÚMERO DE 
ELEMENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 

 

  

6 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ALIMENTOS QUE COMEMOS – FOLHA 16 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º. Momento 
Se possível, leve uma cenoura com o 
―matinho‖ e outras já limpas.  
Na roda de conversa, comente que esses 
legumes ficam debaixo da terra e os que 
ficam fora da terra são os ―matinhos‖. 
Se não puder levar, mostre imagens 
similares às figuras ao lado.  
Pergunte se elas já comeram alguns desses legumes. Pergunte quais os que gostam e os que 
não gostam. Faça intervenções de modo a ampliar o conhecimento sobre o assunto. 
Mostre imagens desses legumes onde só aparecem os ramos que estão acima da terra e, depois, mostre o 
respectivo legume. 
 
2º. Momento; 
Proponha às crianças a ajudarem a fazer um suco de cenoura, com beterraba, acrescente laranja (fale que a 
laranja é uma fruta) para dar um sabor mais agradável. 
Pique em pedaços pequenos os legumes, ofereça um pedaço a cada criança para que explorem, cheirando, 
observando a cor e a textura e se quiserem podem experimentar, pergunte se alguém já provou antes esses 
legumes, corte um pedaço da laranja e comente que ela também fará parte do ingrediente do suco, distribua 
também um pedaço para cada criança para que façam a mesma observação. 
Tenha em mãos: liquidificador, jarra com água, cenoura, beterraba, laranja e peneira. Bata os ingredientes no 
liquidificador e ofereça as crianças. Pergunte se gostaram da cor que ficou o suco, peça para que provem e 
pergunte se gostaram. Fale da importância do suco natural para a saúde. Parabenize a todos pela 
colaboração e por experimentar.  
Após esse momento, disponibilize a folha 16 do caderno do aluno e peça que elas representem os legumes 
e a fruta utilizadas na receita 
 

FOLHA 16 

ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
ALIMENTOS QUE COMEMOS 

 
VOCÊ FEZ JUNTO COM SUA PROFESSORA, UMA RECEITA DE SUCO DE CENOURA COM LARANJA E 
BETERRABA QUE FICOU DELICIOSA! AGORA, REPRESENTE ABAIXO OS LEGUMES E A FRUTA QUE 
UTILIZOU PARA FAZER A RECEITA. 

 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
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. 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
ARTE NA RUA 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa explique que será trabalhado o tema ARTE 
NA RUA! 
Mostre várias imagens de pinturas de rua feitas em grafites, em 
algumas é possível ver o artista pintando. 
Mostre cada uma e peça que observem os detalhes da rua com 
postes, calçadas etc. 
 
Pergunte se eles já viram algum muro com essa arte. 
Deixem que se expressem. 
 
Pergunte se eles gostariam de experimentar pintar um 
―muro‖. 
 
2º Momento: 
Antecipadamente, você já deve ter separado um lado da 
sala de aula ou, se possível, um pedaço do muro da área 
externa. Pode cobri-lo com papel pardo ou outro material e 
deve ficar na altura das crianças. 
Disponibilize para as crianças todo tipo de material 
possível (tintas, pincéis, pedacinhos de papel colorido, bolinhas de crepom, fotos, pedaços de 
revistas, e outros mais). No momento de execução da atividade estimule-os a usar materiais 
diferentes para compor o desenho coletivo. 
 
3º. Momento: 
Ao final, tire fotos com as crianças com o ―muro‖ ao fundo. 
Sente-os na roda de conversa e pergunte o que acharam. Tente mostrar a diferença do antes e do 
depois, ou seja, que antes era um muro ―sem graça‖ ou até mesmo feio e que a arte torna as 
coisas e a vida mais bonita de se ver e viver! 
Deixe como mensagem final que devemos saber apreciar todos os tipos de arte, que cada uma tem 
sua característica. Se der tempo, mostre novamente as pinturas trabalhadas nas aulas anteriores, 
as esculturas e pergunte para eles o que eles podem observar de diferente. 
Façam com que observem os detalhes de cada uma e incentive-os a comentá-los. 
 
4º 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. 
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AULA 160 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 160 

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

- Atividade 1 – Desenho coletivo 

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

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 a saída 

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-
relógio 

Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
DESENHO COLETIVO – FORMAS  

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, explique como será a atividade. 
Mostre o papel pardo com várias formas e linhas em 
formatos diferentes (ver exemplo na figura ao lado).  
 
Comente que irão sentar em suas mesas e receber os 
materiais para desenvolver a atividade (lantejoula, 
purpurina, papel picado, bolinhas de crepom, cola, 
pincel, entre outros). Cada aluno irá decorar as linhas 
e formas da maneira desejada.  
 
Circule pela sala e observe se todos estão participando, quando todos os grupos terminarem 
exponha nas paredes da sala para que todos possam ver o que produziram. 
 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
LÁ VEM O CROCODILO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa comente que vocês vão dançar e imitar alguns animais. 
Apresente a música e os gestos. Faça com os alunos os movimentos e proponha o desafio de 
começar bem devagar e depois ir acelerando, respeitando o tempo e as dificuldades dos alunos.  
Cada animal deve ter o seu gesto e o seu som. 
 
Música ―Lá vem o Crocodilo‖ - https://www.youtube.com/watch?v=KVKpIeZ8wbA 
 
Lá vem o CROCODILO 
O ORANGOTANGO 
As duas SERPENTINHAS  
e A ÁGUIA REAL 
o GATO 
o RATO 
o ELEFANTE 
Não faltou ninguém 
Só não se viram os dois URUBUS 
  
2º Momento:  
Quando terminar a música, peça que se sentem e comentem sobre a música: o que mais 
gostaram, onde tiveram maior dificuldade. Deixe-os falar à vontade. Incentive-os a falar um pouco 
sobre si mesmo por meio dos relatos apresentados e vá motivando-os a relaxar enquanto brincam. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=KVKpIeZ8wbA
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 13 
 

AULAS DE 161 a 165 
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AULA 161 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 161 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 17 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 18 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A CASA SONOLENTA – FOLHA 17 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa comente sobre o texto: Era uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Quem 
diria que uma simples pulguinha saltitante pudesse acabar com tudo aquilo num só instante! 
Pergunte se eles conhecem essa história, se sabem quem mora na casa. Então fale para que prestem 
bastante atenção, pois essa história tem muitos personagens. Inicie a história. Era uma vez uma casa 
sonolenta.  
 
A CASA SONOLENTA 
 
ERA UMA VEZ UMA CASA SONOLENTA, ONDE TODOS VIVIAM DORMINDO. 
NESSA CAMA TINHA UMA AVÓ, UMA AVÓ RONCANDO, NUMA CAMA ACONCHEGANTE, NUMA CASA 
SONOLENTA, 
ONDE TODOS VIVIAM DORMINDO. 
SOBRE A AVÓ TINHA UM MENINO, UM MENINO SONHANDO, EM CIMA DE UMA AVÓ RONCANDO, EM 
UMA CAMA ACONCHEGANTE, EM UMA CASA SONOLENTA, ONDE TODOS VIVIAM DORMINDO. 
SOBRE O MENINO TINHA UM CACHORRO, UM CACHORRO COCHILANDO, EM UM MENINO 
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SONHANDO, EM CIMA DE UMA AVÓ RONCANDO, NUMA CAMA ACONCHEGANTE, NUMA CASA 
SONOLENTA, ONDE TODOS VIVIAM DORMINDO.  
SOBRE O CACHORRO TINHA UM GATO UM GATO RESSONANDO, UM CACHORRO COCHILANDO, EM 
CIMA DE UMA AVÓ RONCANDO, EM UMA CAMA ACONCHEGANTE, EM UMA CASA SONOLENTA, 
ONDE TODOS VIVIAM DORMINDO. 
SOBRE ESSE GATO TINHA UM RATO, UM RATO DORMITANDO, EM UM GATO RESSONANDO, SOBRE 
UM CACHORRO COCHILANDO, 
EM CIMA DE UMA AVÓ RONCANDO, EM UMA CAMA ACONCHEGANTE, EM UMA CASA SONOLENTA, 
ONDE TODOS VIVIAM DORMINDO. 
NESSE RATO TINHA UMA PULGA...SERÁ POSSÍVEL? UMA PULGA ACORDADA, EM UM RATO 
DORMITANDO, SOBRE UM GATO RESSOANDO, E UM CACHORRO COCHILANDO, SOBRE UM 
MENINO SONHANDO, EM CIMA DE UMA AVÓ RONCANDO, EM UMA CAMA ACONCHEGANTE, EM UMA 
CASA SONOLENTA, ONDE TODOS VIVIAM DORMINDO. 
UMA PULGA ACORDADA, QUE PICOU O RATO, QUE ASSUSTOU O GATO, QUE ARRANHOU O 
CACHORRO, QUE CAIU SOBRE O MENINO, QUE DEU UM SUSTO NA AVÓ, QUE QUEBROU A CAMA, 
NUMA CASA SONOLENTA, ONDE NINGUÉM MAIS ESTAVA DORMINDO. 

WOOD, Audrey & Don. A casa sonolenta. 14ª ed. São Paulo: Ática, 1999 
 
2º Momento:  
Após contar a história, pergunte o que acharam e proponha que recontem a história.  Em seguida, entregue a 
folha com os personagens (imagem abaixo), pergunte se eles sabem quem são esses personagens, recorte -
os, entregue a Folha 17 do caderno do aluno para que elas colem nos espaços indicados. Oriente e ajude 
os alunos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLHA 17 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
A CASA SONOLENTA 

 
COLE OS PERSONAGENS NOS ESPAÇOS INDICADOS. 
 

UMA PULGA ACORDADA UM GATO DORMINDO 

 
 
 
 
 

 

 

UM RATO DORMINDO UMA AVÓ RONCANDO 

 
 
 
 
 

 

 

UM MENINO SONHANDO A CASA SONOLENTA UM CACHORRO COCHILANDO 

 
 
 
 
 

  

 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS– FOLHA 18 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
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 ex  pressar 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 ―Cachinhos Dourados e os três ursos‖, 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 18 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 18 

ATIVIDADE 2- LINGUAGEM 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 162 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 162 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 19 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 20 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, inicie em ritmo de música (à medida que falar a palavras, mostre as imagens):  
Letra P (se não puder passar o vídeo, cante para eles e mostre as imagens) 
 
Queridas crianças, vocês já conhecem a letra P? 
P de PATO 
P de PÃO 
P de PIPA 
P de PEIXE 
P de PALHAÇO 
P de PORCO 
P de PALMEIRA 
P de PIRATA 
 
Proponha que todos acompanhem o movimento que utilizamos para escrever a letra ―P‖, faça no quadro e 
peça para fazer no ar com o dedo. (Vamos ver como escreve a letra ―P‖). Um risco para baixo e uma voltinha 
para a direita, como uma barriguinha (escreva no quadro pausadamente), para que reparem.  
Vai falando em forma de ritmo musical até que todos participem. Sempre que for apresentar letras, leve 
figuras simples, para que todos participem identificando-as, sempre chamando a atenção para o som 
produzido pela letra trabalhada. Proponha que falem devagar o som. 
Emita o som destacando a letra ―P‖ 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 ―P‖, se tiver, escreva o nome dele no 
quadro, destacando a letra inicial ―P‖. Faça bem devagar.  
 
2º. Momento: 
 
Após a exploração da letra ―P‖ entregue a Folha 19 do caderno do aluno, solicite que circulem a letra ―P‖ do 
texto e que cubram os pontilhados e por último faça a letra ―P‖ da melhor forma, dentro do espaço indicado.  

FOLHA 19 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA P 

CIRCULE A LETRA P DO TEXTO 
  
O P ESTÁ NA P I P A,  
 
NA P ANELA E NO P ÃO 
 
ESTÁ NO P ATO E NO P ULO, 
 
NA P I P OCA E NO P IÃO.  
 
 
AGORA, COMPLETE A PALAVRA ABAIXO COM A LETRA QUE ESTÁ FALTANDO. 

 
 

P I P O C A 

 
                                                         
 
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 
FOLHA 20 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Essa é a primeira atividade da sequência didática, tendo como tema a história de Caichinhos Dourado e os 
Três Ursos. Dessa forma, organize as crianças na grande roda e pergunte se elas conhecem a história de 
Cachinhos Dourados e os Três Ursos‖. 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 para mim: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 
 
2º Momento: 
Após a leitura, a Folha 20 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 atividade claramente, certificando, 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 20 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CACHINHOS DOURADO E OS TRÊS URSOS – DIÁLOGO COM TEXTO 

 
ERA UMA VEZ UMA FAMÍLIA DE URSOS QUE VIVIA EM UMA CASA MUITO BONITINHA NO MEIO DA 
FLORESTA. 
TODOS OS DIAS, ANTES DO ALMOÇO, A MAMÃE URSA, O PAPAI URSO E O FILHO URSINHO SAÍAM PARA 
CAMINHAR NAS REDONDEZAS ENQUANTO O MINGAU ESFRIAVA NAS TIGELAS. 
CERTO DIA, ENQUANTO A FAMÍLIA ESTAVA FORA, UMA MENININHA LOIRA DE CABELOS CACHEADOS, 
CUJO APELIDO ERA CACHINHOS DOURADOS, ESTAVA PERDIDA NA FLORESTA E, AO AVISTAR A CASINHA, 
RESOLVEU BATER NA PORTA. 
 
PORQUE AO VER QUE NINGUÉM RESPONDIA, A GAROTA DECIDE ENTRAR NA CASA? REPRESENTE 
ABAIXO, O SEU PENSAMENTO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 163 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 163 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 21 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 22 do caderno do aluno  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
A JOANINHA SEM BOLINHA – FOLHA 21 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo da experiência:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, volte a comentar sobre os insetos e conte de forma corrida a história da Joaninha sem 
bolinha. Questione as crianças se elas já viram uma joaninha. Fale sobre a cor e suas asinhas e inicie a 
historia.  
 

A JOANINHA SEM BOLINHA 
 

Em um lindo jardim florido viviam vários insetos. Tinha insetos de todos os tipos, formas e cores. Mas um 
especial não passava despercebido, era uma pequena joaninha que não tinha se quer uma bolinha em suas 
asas. Por isso, a ―joaninha-sem bolinhas‖ chamava atenção por onde passava. Os outros insetos zombavam 
de suas bolinhas, ou melhor, da falta delas. 

―Olá, joaninha, o gato comeu suas bolinhas?! Hahaha...‖ – zombava o mosquito. 

"Joaninha, coitadinha, quem lhe roubou as bolinhas?! Hahaha..." gargalhava o caracol. 

―Ganhará um prêmio quem achar as bolinhas da joaninha" – debocha a abelha. 

 A joaninha ficava triste ao ouvir os deboches. Não ter bolinhas não foi uma escolha dela. Certas coisas 
apenas acontecem.  Para acabar com as zombarias, decidiu ser igual às outras joaninhas e procurou 
maneiras de pôr bolinhas de mentirinha em suas asinhas. 

Esfregava as pequenas asas nos pólens das flores para enchê-las de bolinhas de sementinhas. Por um lado, 
as bolinhas de mentira funcionavam e as piadas até diminuíam, mas havia uma condição: enquanto tinha 
bolinhas em suas asinhas, a joaninha não podia voar. O movimento de suas asas poderia jogar todas as 
bolinhas para longe. ―De que adianta ter bolinhas se não posso voar?! Querer ser igual às outras é triste e 
difícil.‖ - murmurava a joaninha. E assim a felicidade da pequena joaninha durava pouco, ninguém aguenta 
ser de mentirinha o tempo todo. 

Cansada de tentar ser igual às outras, a joaninha resolveu ir embora do jardim e se afastar de todos. 

Decidiu que não queria mais ser vista por ninguém. Então voou para longe, até onde suas asinhas-sem-
bolinhas conseguiam. Pousou exausta e deitou-se embaixo de uma pequena folha no chão, e passou a 
chorar por vários dias. Em uma noite estrelada, resolveu sair para contemplar as estrelas, mas deu de cara 
com uma lagarta que estava comendo as folhas ao lado: ―Perdoe-me, pequena joaninha, não vi que estava aí 
em baixo. Acordei faminta e essas folhas são realmente deliciosas. Gostaria de experimentar?‖ 

- Disse a lagarta comilona! 

A joaninha ficou surpresa, aquela lagarta a reconheceu como uma joaninha! Como poderia?! - desculpe-me, 
acredito que a senhora se confundiu. Acho que não sou uma joaninha. – disse a joaninha triste. - O que 
então é você? – perguntou a lagarta confusa. - Como pode ver, não tenho bolinhas em minhas asas. Todas 
as joaninhas têm bolinhas nas asas. Responda-me, dona lagarta, como me reconheceu joaninha? 

- Oras! Não tem mistério algum, seu casco é redondinho, tem anteninhas delicadas e pequenas patinhas. 
Mesmo de noite posso notar o lindo tom vermelho que só as joaninhas têm nas asinhas. – respondeu a 
lagarta, enquanto mastigava umas folhas. - Não me vejo com tantas qualidades assim. A única coisa que 
vejo são asas sem bolinhas. A verdade é que sou diferente. – disse a pequena joaninha. - Ah sim, você é 
mesmo diferente! - exclamou a lagarta, e continuou. - Mas quem, não é? Todos nós temos algo que nos torna 
únicos, e isso não tem de ser ruim. Veja minhas antenas, uma delas é mais curta que a outra, e acho isso o 
máximo! 

- Mas você não se sente triste por isso? – perguntou a joaninha. - E por que me sentiria triste?! Apesar de 
fazer parte de mim, minhas anteninhas não me tornam menos lagarta, muito menos suas asas sem bolinhas 
te tornam menos joaninha! Apesar de sermos parecidos com nossos amigos, se olharmos bem, todos temos 
algo diferente. Isso é incrível, ninguém é melhor ou pior que ninguém, somos todos únicos. – respondeu a 
lagarta. 
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E foi assim, em uma linda noite enluarada, que a joaninha conheceu uma grande amiga que a ajudou a se 
reconhecer e a se amar exatamente do jeitinho que é! E acima de tudo a dar valor ao que realmente importa: 
termos um bom coração e, claro, respeitarmos as diferenças! 

Os livros publicados estão sob os direitos da (BY-NC-ND) do Creative Commons 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/) 
CAROLINA RODRIGUES DA SILVA SOUZA 
 
2º Momento:  
Questione de forma oral o que entenderam da historinha da Joaninha sem bolinha. Tente fazer com que os 
alunos comentem sobre os personagens que parecem na história. Após a exploração do texto, distribua a 
Folha 21 do caderno do aluno e acompanhe o desenvolvimento da atividade. Disponibilize materiais 
diversos para decoração dos personagens. Após, cole nas paredes para que todos possam apreciar suas 
artes e a dos colegas. 
 
 
 

FOLHA 21 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A JOANINHA SEM BOLINHA 

 
 

VOCÊ OUVIU A HISTÓRIA DA JOANINHA SEM BOLINHA. DESENHE ABAIXO, OS PERSONAGENS DESSA 
LINDA HISTORINHA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NÚMERO 7 – FOLHA 22 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente com as crianças que vamos fazer a contagem oral dos números de 
1 a 10, peça que representem os números com os dedos, faça junto com as crianças, após a 
contagem solicite que representem o número SETE nas mãos de velcro, iniciar a atividade com o 
número SEIS. 
Hoje, será trabalhado o número SETE. 
Comente que nas aulas passadas elas viram a importância dos números. Relembre-as fazendo perguntas 
que as levem a refletir sobre a importância de saberem os números e da contagem. 
Traga exemplos reais. 
Quantos dias a semana tem? 
Quantos anões tem na história da Branca de Neve? 
Quantas cores tem o arco-íris? 
Depois, levante algumas figuras e pergunte quantos elementos tem (coloque imagens que tem elementos de 
UM a SETE). 
 
2º. Momento: 
Disponibilize a proposta da Folha 22 do caderno do aluno, e convide as crianças a fazer a contagem das 
pessoas que estão na fila e a cobrir os números pontilhados 

 
FOLHA 22 

ATIVIDADE 2 - MATEMÁTICA 
NÚMERO 7 

 
RESPONDA DE ACORDO COM A OBSERVAÇÃO DA CENA 
 
QUANTAS PESSOAS ESTÃO NA FILA? 7 
 
CUBRA COM GIZ DE CERA OS NÚMEROS QUE ESTÃO FALTANDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

7 
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AULA 164 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 164 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte  

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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 

 
  



86  

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
 – FOLHA 23 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, deixe sobre a mesa as figuras geométricas (círculo, triângulo e quadrado). Mostre cada 
uma delas e pergunte: Que figura é essa? Que cor ela tem?  
Deixe que as crianças relembrem o nome das figuras e as cores, em seguida distribua massinha de modelar 
e pergunte: Quem sabe fazer um círculo com a massinha?  Alguém consegue fazer um triângulo? E o 
quadrado? Deixe que todos façam suas figuras com as massinhas, pergunte as cores que utilizaram. Após a 
atividade, peça que guardem as massinhas, para deixar a sala organizada. 
 
2º Momento:  
Distribua a Folha 23 do caderno do aluno e convide-os a desenvolver a atividade, formando conjuntos de 
acordo com a quantidade e a forma indicada. 

 
FOLHA 23 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CONJUNTOS E FORMAS 

 
 
COMPLETE OS CONJUNTOS COM O NÚMERO DE ELEMENTOS INDICADOS. 
 

 
 
 

  

 
Deverá desenhar 7 círculos e pintar 

de laranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deverá desenhar 5 quadrados e 

pintar de amarelo 
 

 
Deverá desenhar 74triângulos e 

pintar de azul 
 

 
 

 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
PASSANDO O CORDÃO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, relembre os alunos sobre a aula anterior, onde falamos dos 
alimentos que comemos, (entre eles estava a cenoura), hum que delícia, quem 
lembra? Proponha para as crianças o desafio de passar o cordão na cenoura, fale 
para os alunos que para essa atividade tem que ter paciência e capricho.  
É interessante que se faça o molde no papelão ou outro material firme, para que a 
criança consiga segurar com uma mão e passar o cordão com a outra. 
Entregue uma peça para cada criança. Você pode fazer moldes de outros legumes. 
 
2º. Momento: Após passar o cordão peça que o aluno decore com pintura a dedo e deixe outros materiais 
para o enfeite, como lantejoula, glitter e retalhos de tecidos. 
 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
OS BICHINHOS DO JARDIM – FOLHA 24 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Nam roda de conversa, apresente o vídeo sobre a natureza e os insetos, disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=sJy0z33K3jM. Ou conte a história para eles. 

 

OS BICHINHOS DO JARDIM 

Era uma vez um lindo jardim. 

Cheio das mais belas e perfumadas flores. Era o 
jardim mais lindo daquele lugar. Numa manhã de 
primavera o sol chegou resplandecente e 
alegremente falou: 

— Bom dia lindas flores! 

E elas responderam gentilmente: 

— Bom dia amigo Sol! Nesse lindo jardim 
moravam vários bichinhos que viviam ali juntos em 
meio aquelas flores, naquela manhã bem cedo, 
chegou Ana, uma joaninha vermelha e de pintas 
pretas, ao avistar Cinthia a abelhinha e Bibi a linda 
borboleta foi logo dizendo:  

— Bom dia amigas! Como o dia está maravilhoso! 
Realmente amiga, respondeu Cinthia, 
principalmente com esse sol tão belo! Enquanto 
conversavam alegremente, perceberam a 
chegada de um bichinho diferente! Olá, falou 
Zezé! 

Olá! Quem é você perguntou Ana, a joaninha. Eu 
sou Zezé, um vagalume.  

Zezé se apresentou, falou de onde vinha, e depois 
buscou seus amigos. Os amigos de Zezé era 
como ele. E logo fizeram amizade com todos. E foi 
aquela alegria no jardim. 

Os dias se passaram e sempre era aquela festa 
naquele belo e maravilhoso jardim, cada bichinho 
trabalhando e vivendo no seu jeito, numa grande 
alegria e numa grande festa. 

Nosso jardim está cada dia mais lindo! Né 
amigas? Falou Aninha, a joaninha. Verdade! 
Principalmente com a chegada dos nossos 
amigos, vagalumes. Falou Bibi, a borboleta. 

Porém quando a noite chegava, todos se 
recolhiam para dormir. Quer dizer, todos não, pois 
os vagalumes ficavam lá brilhando sem parar, 
passou um dia e tudo bem! Mas outro, e tudo 
bem! Mas depois de outro dia, as reclamações 
começaram! 

Desse jeito não dá pra dormir, não dá, não dá, não 
consigo dormir com esse pisca-pisca sem fim, 
falou Aninha, a joaninha.  

É mesmo! Até parece que o natal chegou, 
completou Bibi a borboleta. O que eles não 
perceberam é que Zezé e seus amigos ouviram 
tudo, e ficaram muito tristes, muito chateados. No 
outro dia, o Sol não apareceu e os amigos meio 
sonolentos trabalharam meio tristes e até mesmo 
desanimados, como o sol não apareceu, o vento 
estava bem forte, dificultando o trabalho e se 
tornando um perigo para os bichinhos do jardim. 
De repente, muito preocupada, Bibi chegou 
perguntando: alguém viu a Aninha? Ah deve estar 
descansando, respondeu um dos bichinhos. Mas 
Bibi continuou muito apreensiva e muito 

https://www.youtube.com/watch?v=sJy0z33K3jM
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preocupada com sua amiga. Quando a noite 
chegou, a Lua não apareceu, a noite estava muito 
escura. Pessoal Aninha sumiu! Aninha sumiu 
mesmo! O que vamos fazer? Perguntou Bibi a 
borboleta, e Zezé também sumiu. E seus amigos 
também sumiram, nossa o que vamos fazer? 
Completou Cinthia a abelhinha. Será que foram 
devorados por um monstro sapo? Falou Hana a 
aranha, e foi aquele desespero no jardim, calma 
pessoal, nós vamos encontra-los, falou bibi, 
tentando acalmar os amigos. Mas como? Nessa 
escuridão! O que vamos fazer? Perguntou Larissa 
a minhoquinha. De repente, eles ouviram um 
barulho e ficaram muito assustados. Será o sapo? 
O sapo devorador de insetos! O que vamos fazer 
agora? Pensaram os insetos. Tremendo de medo, 
eles viram Zezé e seus amigos, saindo do meio 
das flores, boa noite amigos, por que estão tão 
assustados? Perguntou Zezé. Que susto zezé! 
Você nos deu, pensamos que era um monstro, 
falou Hana, a aranha. 

Aninha sumiu, precisamos encontra-la, se ainda 
estiver viva, disse bibi. Nós ajudaremos, com a 
nossa luz procuraremos em todos os lugares, e 
assim, se dividiram por todo jardim, junto com os 
vagalumes para   procurarem a Aninha, procuram 
daqui, procuram de lá, procuraram por todo jardim, 
em cada florzinha, em cada folhinha, era grande a 
expectativa dos bichinhos ao procurarem 
cuidadosamente por Aninha, muito tempo se 
passou e nada de encontrarem a amiga. O 
coração deles já estava batendo tão forte, eles 
estavam tão preocupados, alguns já estavam até 

chorando... Passado algum tempo, no meio das 
florzinhas, Zezé avistou Aninha, quietinha, 
parecendo morta, ele se aproximou devagarinho, 
com o coração batendo muito forte e com muito 
carinho, tocou nela para ver se ainda estava viva, 
Zezé jogou sua luz sobre Aninha e de repente ela 
abriu os olhinhos e disse:  

O que aconteceu pessoal? Onde estou? Eles a 
resgataram e cuidaram dela, até que ficasse boa, 
depois que melhorou Aninha contou o que 
aconteceu para seus amigos. O vento soprou 
muito forte e me carregou, então bati a cabeça na 
pedra e não vi mais nada, então muito 
envergonhada e arrependida, olhou para Zezé e 
disse: 

Zezé você me perdoa? Você e seus amigos 
salvaram minha vida, eu descobri que vocês são 
muito importantes para nós. É verdade Zezé, nos 
perdoe por favor, completou Bibi a borboleta. Nós 
perdoamos vocês, falaram os vagalumes. Que tal 
fazermos uma festa para comemorarmos, que tal 
abelha.  

Legal! Legal! Legal! 

E assim, foi aquele alvoroço, uma festa sem igual, 
com luzes por todo lado e muita, muita comilança, 
assim os bichinhos do jardim aprenderam a 
aceitar Zezé e seus amigos, passaram a viver 
juntos e felizes, respeitando as diferenças de 
todos. 

Os Bichinhos do Jardim- História de Aleyr Azeredo 
 
2º. Momento:  
Disponibilize a  Folha 24 do caderno do aluno, e apresente a proposta da atividade. Peça às crianças que 
representem 3 insetos que aparecem na história. 
 

FOLHA 24 

ATIVIDADE 1 - ARTE 
OS BICHINHOS DO JARDIM 

 
 REPRESENTE POR DESENHOS OS BICHINHOS DO JARDIM. 
Resposta pessoal. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 165 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 165 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
TRAÇADOS  

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º: Momento  
Na roda de conversa, comente que a família dos 
três ursos perderam o presente que queriam dar 
para Cachinhos Dourados e não sabem como 
encontrar. 
Vamos ajudá-los? 
Na parede, cole papel pardo para que tenham 
bastante espaço para desenhar.  Em uma ponta, 
cole a família de ursos e, na outra, uma caixa de 
presentes.  
O painel deve estar na altura das crianças. 
Deixe, ao menos, três cores para eles utilizarem 
a cada rodada. 
Explique que eles deverão contornar os obstáculos. No quadro, faça uma demonstração. 
Precisarão repetir três vezes, uma para cada urso. 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
GESTO BEM BONITO – FOLHA 25 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º. Momento: 
Na roda de conversa, exiba o vídeo da música Ciranda, Cirandinha disponível no link:  
https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo, no vídeo, além de ciranda, cirandinha tem outras cantigas 
de roda. 
 
CIRANDA, CIRANDINHA, VAMOS TODOS CIRANDAR, 
VAMOS DAR A MEIA VOLTA, VOLTE E MEIA VAMOS DAR 
O ANEL QUE TU ME DESTE, ERA VIDRO E SE QUEBROU 
O AMOR QUE TU ME TINHAS, ERA POUCO E ACABOU 
POR ISSO MEU AMOR, ENTRE DENTRO DESSA RODA 
FAÇA UM GESTO BEM BONITO, DIGA ADEUS E VÁ EMBORA 
 
Mostre os movimentos que farão e ensaie com eles. 
Antes de iniciar a dança, deixe em algum lugar coisas que eles podem usar para dançar e que sejam 
divertidas: óculos, chapéus, colares, pulseiras, saias, aventais etc. tudo de papel, só para tornar bem 
divertida a dança. Colocar também coisas que façam barulho. 
 
A cada rodada uma criança entre na roda e faz o gesto que ela quiser. Todas as crianças devem ser 
chamadas ao centro da roda. Incentive-os a fazer gestos criativos e engraçados. Comece por você. 
Transforme esse momento em pura alegria!  
 
Dancem quantas vezes a turminha quiser. 
  
2º. Momento:  
Entregue à Folha 25 do caderno do aluno, convide-os a representarem o gesto bem bonito que fizeram. 
 

FOLHA 25 

ATIVIDADE 2 - MÚSICA 
GESTO BEM BONITO 

 
REPRESENTE O GESTO BEM BONITO QUE VOCÊ FEZ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 14 
 

AULAS DE 166 a 170 
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AULA 166 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 166 

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

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, inicie em ritmo de música: Não é uma história da carochinha é uma história da (usar o 
nome da professora).  
Vocês agora vão escutar, uma historinha que vou contar. (falar com ritmo)  
A história da letra Q (falar pausadamente a história). 
A letra Q era muito tímida, por causa disso ela começou a se esconder das outras 
letras do alfabeto, toda vez que aparecia uma palavra com o som da letra Q ela se 
escondia, então a letra U foi ver o que estava acontecendo. 
Então a letra Q disse: sou muito tímida e tenho medo de formar uma palavra 
(fazer uma voz bem fininha), a letra U então disse, me dê a sua mão que eu vou 
com você quando precisar.(falar com firmeza e segurança na voz). 
Então quando chamaram a letra Q para formar uma palavra (QUEIJO falar 
pausadamente) a letra U sempre ia com ela. Assim, se tornaram amigas inseparáveis, toda vez que pediam 
para a letra Q formar uma palavra, lá ia a letra U com ela. 
 
2º Momento:  
Mostre imagens de palavras que iniciam com a letra Q, chamando a atenção que a amiga U está sempre 
com ela. Pergunte se podem dizer se sabem mais alguma palavra que começa com Q, se eles não 
souberem, apresente algumas figuras prontas que comece com Q (QUEIJO, QUADRA, QUIABO, QUINDIN, 
QUATRO, QUEIXO) e pergunte o que é. Escreva no quadro as palavras para que observem que, como na 
história o Q, essa letra sempre vem acompanhada da letra U. Pode utilizar cores diferentes para destacar. 
Após a exploração da letra Q, entregue a Folha 26 do caderno do aluno e peça que desenhem dentro do 
quadro uma figura que começa com a letra Q. Depois, devem utilizar pintura a dedo para preencher a letra Q, 
que está ao lado. 

FOLHA 26 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA Q 

 
DESENHE DENTRO DO QUADRO UMA FIGURA QUE COMEÇA COM A LETRA Q. DEPOIS, UTILIZE PINTURA A 
DEDO PARA PREENCHER ESSA LETRA. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS – FOLHA 27 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a primeira parte da história de ―Cachinhos dourados   e os 
três ursos‖ 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. 
 
2º Momento: 
Após a leitura, apresente a Folha 27 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. 
 

FOLHA 27 

ATIVIDADE 1 - LINGUAGEM 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS 

 
DEPOIS, CANSADA, VIU TRÊS CADEIRAS E RESOLVEU SE SENTAR EM TODAS. A CADEIRA MAIOR ERA 
MUITO DURA, A SEGUNDA ERA LARGA E DESCONFORTÁVEL, JÁ A TERCEIRA CADEIRA ERA PEQUENA E 
FRÁGIL, E AO SE SENTAR, CACHINHOS A QUEBROU. 
 
PORQUE, AO SENTAR-SE, CACHINHOS DOURADOS QUEBROU A CADEIRA? REGISTRE ABAIXO SUA 
RESPOSTA. 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 167 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 167 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 28 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 29 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  
NÚMERO 8 – FOLHA 28 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que elas irão aprender o número OITO. 
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. Mostre imagens com OITO 
elementos e pergunte: 
Quantas(os) _________ tem?  
Solicite que representem o número OITO nas mãos de velcro, iniciar o trabalho com o número 
SETE. 

 
2º Momento:  
Disponibilize a Folha 28 do caderno do aluno, e explique que irão passar tinta de pintura a dedo na mão e 
nos dedinhos para representar o número 8. Após essa representação, devem cubrir o numeral 8. 
 
 

FOLHA 28 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
NÚMERO 8 

 
PASSE TINTA DE PINTURA A DEDO NOS DEDINHOS PARA REPRESENTAR O NÚMERO 8.  
NA OUTRA ÁREA, CUBRA O NÚMERO 8. 
 

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

 
  

8 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS – FOLHA 29 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campos de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, CORES, SONS E IMAGENS 
O EU,O OUTRO E O NÓS 
 
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. 
 

CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS 
 
ERA UMA VEZ UMA FAMÍLIA DE URSOS QUE 
VIVIA EM UMA CASA MUITO BONITINHA NO MEIO 
DA FLORESTA. 
TODOS OS DIAS, ANTES DO ALMOÇO, A MAMÃE 
URSA, O PAPAI URSO E O FILHO URSINHO 
SAÍAM PARA CAMINHAR NAS REDONDEZAS 
ENQUANTO O MINGAU ESFRIAVA NAS TIGELAS. 

CERTO DIA, ENQUANTO A FAMÍLIA ESTAVA 
FORA, UMA MENININHA LOIRA DE CABELOS 
CACHEADOS, CUJO APELIDO ERA CACHINHOS 
DOURADOS, ESTAVA PERDIDA NA FLORESTA E, 
AO AVISTAR A CASINHA, RESOLVEU BATER NA 
PORTA. 

AO VER QUE NINGUÉM RESPONDIA, A GAROTA 
DECIDE ENTRAR, JÁ QUE A PORTA ESTAVA 
ENTREABERTA.  

A CASA ERA MUITO ACONCHEGANTE, E EM 
CIMA DA MESA HAVIA TRÊS TIGELAS DE 
ALIMENTO. CACHINHOS PROVOU DA PRIMEIRA 
TIGELA E QUASE QUEIMOU A LÍNGUA, DE TÃO 
QUENTE QUE ESTAVA O MINGAU. 

DEPOIS PROVOU DA SEGUNDA E ACHOU O 
MINGAU MUITO FRIO E SEM GRAÇA. QUANDO 
EXPERIMENTOU DA TERCEIRA TIGELINHA, O 
ALIMENTO ESTAVA MORNO E DELICIOSO, POR 
ISSO COMEU TODO! 

DEPOIS, CANSADA, VIU TRÊS CADEIRAS E 
RESOLVEU SE SENTAR EM TODAS. A CADEIRA 
MAIOR ERA MUITO DURA, A SEGUNDA ERA 
LARGA E DESCONFORTÁVEL, JÁ A TERCEIRA 
CADEIRA ERA PEQUENA E FRÁGIL, E AO SE 
SENTAR, CACHINHOS A QUEBROU. 

ELA CONTINUOU EXPLORANDO O LUGAR E 
SUBIU AS ESCADAS, CHEGANDO AO QUARTO 
DOS URSOS, ONDE VIU TRÊS CAMAS. SE 

DEITOU NA PRIMEIRA E ERA ENORME E MUITO 
DURA, A CAMA AO LADO ERA MOLE E 
DESCONFORTÁVEL. AO SE DEITAR NA 
TERCEIRA CAMINHA, A GAROTA ACHOU QUE 
ERA PERFEITA. ASSIM, ADORMECEU. 

POUCO TEMPO DEPOIS, OS URSOS VOLTARAM 
À CASA E LOGO VIRAM ALGO DE ERRADO. O 
PAPAI URSO DISSE: 

— ALGUÉM MEXEU NO MEU MINGAU. 

A MAMÃE URSA TAMBÉM DISSE QUE ALGUÉM 
TINHA PROVADO DE SUA COMIDA. O FILHO 
URSINHO, CHORANDO, FALOU: 

— COMERAM TODO O MEU MINGAU! 

DEPOIS O URSINHO FOI ATÉ A SUA CADEIRINHA 
E, AO VÊ-LA QUEBRADA, CHOROU AINDA MAIS. 

OS URSOS SUBIRAM AS ESCADAS E AO 
CHEGAR NO QUARTO, O PAPAI URSO 
PERCEBEU QUE ALGUÉM HAVIA DE DEITADO 
EM SUA CAMA, A MAMÃE URSA VIU QUE SUA 
CAMA ESTAVA DESARRUMADA TAMBÉM E O 
FILHO URSINHO DEU UM GRITO, DIZENDO: 

— MAMÃE, PAPAI, VENHAM VER, TEM UMA 
MENINA DEITADA NA MINHA CAMA! 

CACHINHOS DOURADOS ACORDOU 
ASSUSTADA E NUM PULO, SAIU CORRENDO. A 
MENINA QUASE CAIU, MAS O PAPAI URSO A 
SEGUROU E EXPLICOU QUE AQUELA CASA ERA 
DELES E QUE ELA NÃO PODERIA ENTRAR 
ASSIM SEM SER CONVIDADA. 

A MENINA SE SENTIU ENVERGONHADA E FOI 
EMBORA, PROMETENDO NUNCA MAIS ENTRAR 
NA CASA DAS PESSOAS. 

Fonte: http://itaudeminas.mg.gov.br/arquivos/ere/livros/cachinhos-dourados-e-os-tres-ursos.pdf 

2º Momento: Após a leitura, apresente a Folha 29 do caderno do aluno para que os alunos possam fazer a 
leitura silenciosa, ex  plorar 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. 
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FOLHA 29 

 LINGUAGEM/ DIÁLOGO COM O TEXTO 
ATIVIDADE 2 - CACHINHOS DOURADOS 

OS URSOS SUBIRAM AS ESCADAS E AO CHEGAR NO QUARTO, O PAPAI URSO PERCEBEU QUE ALGUÉM 
HAVIA DEITADO EM SUA CAMA, A MAMÃE URSA VIU QUE SUA CAMA ESTAVA DESARRUMADA TAMBÉM E O 
FILHO URSINHO DEU UM GRITO, DIZENDO: 
— MAMÃE, PAPAI, VENHAM VER, TEM UMA MENINA DEITADA NA MINHA CAMA! 
CACHINHOS DOURADOS ACORDOU ASSUSTADA E NUM PULO, SAIU CORRENDO. A MENINA QUASE CAIU, 
MAS O PAPAI URSO A SEGUROU E EXPLICOU QUE AQUELA CASA ERA DELES E QUE ELA NÃO PODERIA 
ENTRAR ASSIM SEM SER CONVIDADA. 
A MENINA SE SENTIU ENVERGONHADA E FOI EMBORA, PROMETENDO NUNCA MAIS ENTRAR NA CASA 
DAS PESSOAS. 
 
O QUE PAPAI URSO FEZ PARA QUE CACHINHOS DOURADOS FOSSE EMBORA? 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 168 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 168 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 30 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 31 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  
LETRAS CRIATIVAS – FOLHA 30 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Antes de começar a atividade, é importante que seja confeccionado um kit com cartelas contendo uma 
imagem e sua respectiva letra inicial. As palavras devem ser simples e com poucas sílabas. 
Deixe as letras na ordem do ALFABETO, para facilitar a realização da atividade. 
Na roda de conversa explique a atividade. 
Você mostrará uma cartela e pedirá para que falem o nome da imagem. Pedirá que repitam bem devagar e 
você faz junto com eles. 
Peça que se lembrem do 1º. som que fizeram. Por exemplo AAAA... VIÃO. E, a seguir pergunte, que letra é 
essa? 
Repita até a letra Q. Motive-os a estarem atentos durante a atividade. 
 
2º. Momento: 
Cubra as mesinhas com papel pardo, pois terão mais espaço para trabalhar. 
Distribua diversos materiais para eles criarem as letras (caixa de areia, bolinhas de papel, tinta de pintura a 
dedo ou massinha). Sugere-se que treinem de forma diferente os contornos das letras O – P – Q. 
 
3º. Momento: 
Tire foto do trabalho e peça que colem na Folha 30 do caderno do aluno. 

 
 

FOLHA 30 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRAS CRIATIVAS  

 
COLE AQUI SUA ATIVIDADE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
OBSERVANDO AS COISAS – FOLHA 31 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente  com as crianças que elas irão observar as diferenças. Nesse momento, peça 
aos alunos, que peguem algo que tem na sala de aula (Maria tem um lápis, Flávia e João também. O da 
Maria é diferente do João, mas é igual ao da Flávia). 
Peça que após localizarem as variedades de objetos comente: 
- Existem vários tipos de lápis, mas nem todos são iguais. 
Mostre imagens como mesas diferentes e pergunte: Que imagem é essa? Mostre a próxima mesa e pergunte 
novamente, que imagem é essa? Depois mostra as duas e pergunte se são iguais ou diferentes. Deixe que 
respondam e questione quais são as diferenças. Mostre mais alguns objetos e faça as mesmas perguntas e 
observações. Estimule-as a aprimorar a observação sobre os detalhes. 
 
2º Momento:  
Ao entregar a Folha 31 do caderno do aluno, peça para que observem as figuras da folha, cada linha vai 
representar um objeto: Sorvete, chinelo, sol e casa. Mas em cada fileira tem um sorvete diferente, um chinelo 
diferente, um sol diferente e uma casa diferente. Qual será? 

 
 

FOLHA 31 

ATIVIDADE 1 – MATEMÁTICA 
OBSERVANDO AS COISAS  

 
PINTE A FIGURA DIFERENTE DE CADA CONJUNTO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 169 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 169 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 32 do caderno do 
aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – MEIOS DE TRANSPORTES 2 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
NÚMEROS E CORES 

 
Campo de experiência: 
 TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Antes de começar a atividade, é necessário 
confeccionar o material, conforme sugerido na figura ao 
lado: 
a) Duas peças horizontais (1 a 5 e 6 a 9) com as 
numerações de 1 a 9 com espaço para colocar os 
círculos coloridos. 
b) 45 círculos de papelão ou outro material: 1 círculo da 
cor do número ―1‖; 2 círculos da cor do número dois e, 
assim por diante. 
 
Na roda de conversa, explique a atividade. 
Cada criança recebe seu kit e deverá colocar ao lado do número a quantidade de círculos pedidos 
observando a cor do número, como exemplificado na figura. 
No momento da execução da atividade, circule entre as crianças e se for preciso faça a mediação. 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
MEIOS DE TRANSPORTES 1 – FOLHA 32 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Na roda de conversa, pergunte para as crianças como elas vêem para a escola. A pé? De 
ônibus? De carro? Pergunte o que eles observam quando estão no caminho, quem os leva até a escola, etc. 
Incentive-as a contar sobre o que observam, como é a sua cidade. Faça intervenções para que percebam o 
lugar em que vivem. 
 
2º Momento:  Explique que hoje elas é que vão contar uma história, vão dizer para o coleguinha como vem 
para a escola todos os dias. Se de carro, a pé ou de ônibus.  
 
3º Momento: Disponibilize, a Folha 32 do caderno do aluno para cada criança e solicite que pinte com os 
dedos ou com cotonete o circuito que ela faz para ir até a escola, considerando o meio de transporte que 
utiliza. 

 
FOLHA 32 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MEIOS DE TRANSPORTES 1  

 
PINTE COM OS DEDOS OU COM COTONETE O CIRCUITO QUE ELA FAZ PARA IR ATÉ A ESCOLA, 
CONSIDERANDO O MEIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 



104  

TIVIDADE 3 – ARTE 
MEIOS DE TRANSPORTES 2 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa retome o assunto sobre os meios de transporte. Comente que vimos alguns meios de 
transportes terrestres. Por que esse nome? Porque um carro, um ônibus, um caminhão precisa estar 
encostado no solo? (Faça a demonstração no chão, movimente os veículos para frente e para trás). 
Vocês já viram um avião? Pegue um avião e pergunte: eles transportam pessoas pela terra? (Faz o 
movimento com um carrinho) ou pelo ar? (Faz o movimento do avião pelo ar) e deixe que respondam. 
Pegue um helicóptero e pergunte o que é. Em seguida, faça a mesma pergunta: transportam pessoas pela 
terra ou pelo ar? 
Logo após, questione: Quem já andou de avião? E de helicóptero? 
Ao final, proponha as crianças a criarem um avião. 
 
2º. Momento: 
Para fazer um avião serão necessários: 
1 prendedor de roupa 
3 palitinhos de madeira, um deles quebra-se ao meio (ver figura ao lado). 
1 liguinha de cabelo para fazer a hélice (basta prender no prendedor na parte da frente do avião). 
 
Mostre para todos um avião já terminado (pintado bem bonito). 
Diga-lhes que vão primeiro pintar o avião e somente depois é que vão montá-lo. 
 
Entregue o kit para cada criança e ajude-os. 
Deixem que pintem da forma que quiserem (pincel, pintura a dedo, cotonete, papel crepom etc.) 
Depois, ajude-os a montar e deixem que brinquem com seus aviões.  
Depois, ponha o avião no  cantinho das criações da sala de aula. 
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AULA 170 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 170 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

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  
BRINCANDO COM MASSINHA 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, relembre com os alunos, de forma resumida a historinha de Cachinhos Dourados e os 
três ursos, comente a diferença entre os 3 ursos, como tamanho e que membro da família cada um 
representava. Peça que comente como eram as cadeiras, as camas e como imaginam a casinha dos ursos. 
 
2º Momento:  
Distribua aos alunos massinhas de modelar e peça que cada um represente a família urso e que de forma 
coletiva preparem o cenário, escolha uma parte da casa pra representar, como o quarto ou a cozinha. Tire 
foto dos alunos trabalhando em grupo e depois uma foto do lindo resultado. Imprima a foto e deixe em um 
painel para que todos vejam como trabalham bem juntos. 
 
 

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
KARAOKÊ 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa. Proponha relembrar algumas músicas. (Escolha músicas que as crianças já saibam 
bem a letra, sugestões:O Sapo não Lava o Pé; A Canoa virou;etc) 
 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER 
ELE MORA LÁ NA LAGOA 
NÃO LAVA O PÉ PORQUE NÃO QUER 
O SAPO NÃO LAVA O PÉ 
NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER 
ELE MORA LÁ NA LAGOA 
NÃO LAVA O PÉ PORQUE NÃO QUER 
MAS QUE CHULÉ 
 
A CANOA VIROU 
A CANOA VIROU POR DEIXAR ELA VIRAR 
FOI POR CAUSA DA ... QUE NÃO SOUBE REMAR 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO E SOUBESSE NADAR 
EU TIRAVA A ... DO FUNDO DO MAR 
Peçam para que escolham a que querem cantar primeiro. 
Toque a música para que relembrem e depois faça um karaokê da música. 
 
Para incrementar, você pode separar a turma por ―grupos musicais‖. Eles podem se enfeitar a vontade. 
Incentive-os a criar. 
 
2º Momento:  
Crie um cenário de apresentação dos conjuntos e chame cada um para se apresentar. Ao final, peça aos 
ouvintes que batam palmas com muita alegria. 
Aproveitem! Brinquem pra valer! 
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 15 
 

AULAS DE 171 a 175 
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AULA 171 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 171 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Seguir o roteiro apresentado na primeira semana. 
- Atividade 1 – Folha 33 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 34 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA R – FOLHA 33 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Na roda de conversa, comente que a letra do dia será a letra R. Fale algumas 
palavras que começam com essa letra (Rato – Rio – Rua, etc).  Emita o som destacando a 
letra ―R‖ 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 R, se tiver escreva o nome 
dele no quadro, destacando a letra inicial ―R‖. Faça bem devagar. Se possível tenha em mãos 
figuras simples de ser identificadas com o nome das imagens que começam com a letra ―R‖, 
por se tratar de crianças bem pequenas, mostrar figuras facilitam o aprendizado delas. 
 
2º Momento: 
Peça que eles repitam o som da letra R, 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. 
Crianças vocês já conhecem a letra R? 
R de Regador 
R de Rei 
R de Rádio 
R de Relógio 
R de Rato 
R de Rede 
R de Rio 
 
2º Momento: Entregue um pote com areia para a criança e peça que faça com o dedo a letra ―R‖ peça que 
sinta o movimento da letra ―R‖. 
 
3º Momento: Após a exploração da letra ―R‖, distribua a Folha 33 do caderno do aluno e proponha que 
coloque a letra R que está faltando para completar a palavra e pinte a imagem que mais gostou. Lembre-se 
de deixar visível para todas as crianças as imagens trabalhadas.  
 

FOLHA 33 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “R”  

 
ESCREVA A LETRA QUE ESTÁ FALTANDO E PINTE A IMAGEM QUE MAIS GOSTOU. 
 
Deve escrever a letra R e pintar o desenho que mais gostou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
___R___ELÓGIO 

 

___R___OBÔ 
 

___R___ATO 
 

 
 
 
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 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS– FOLHA 34 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha de ―Cachinhos Dourados e os três ursos‖ 
apresente a proposta na roda, iniciando uma conversa a respeito de alguém que ela conheça que tenha 
entrado na casa de alguém sem ser convidado. Ou se já foram brincar na casa do coleguinha e não avisou o 
responsável.  
Explorando o assunto com as crianças, ressalte a relação com os personagens da história. Cachinhos 
Dourados e os três ursos. A família urso se assustou com Cachinhos Dourados dentro de casa. Conhece 
alguém que já se assustou ao chegar em casa e ver algo ou alguém diferente? Lembra de uma outra história 
(Branca de Neve e os sete anões) em que alguém se escondeu na casa de pessoas bem pequenas? Mas na 
casa tinha 7 camas no lugar de 3 e 7 cadeiras no lugar de 3. Incentive-os a perceber a diferença entre os 
dois ambientes. Se precisar, mostre as imagens. 
 
2º Momento:  
Na proposta da Folha 34 do caderno do aluno, comente sobre algumas cenas de ―Branca de Neve e os 7 
anões, onde Branca de Neve foi se deitar em uma cama bem pequena e compare com a história de 
Cachinhos Dourados (as camas de cada história). 
 

FOLHA 34 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS 

 
CACHINHOS DOURADOS ENTROU NUMA CASA QUE NÃO ERA A SUA, ACABOU QUEBRANDO UMA DAS 
CADEIRAS POR SER PEQUENA DEMAIS PARA ELA. VOCÊS LEMBRAM DE OUTRA PERSONAGEM QUE 
ENTROU NA CASA DE OUTRA PESSOA E FOI DEITAR NA CAMA DELA E ACHOU A CAMA PEQUENA DEMAIS?  
DESENHE AS DUAS PERSONAGENS E A CAMA QUE SE DEITARAM. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 172 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 172 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 36 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
ALINHAVANDO A ROUPA DO CÃOZINHO – FOLHA 35 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa combine com a turma que elas irão escolher uma roupa para vestir no seu cachorro. 
Entregue para cada turma um kit com o desenho do cachorrinho feito no papelão ou outro material resistente, 
para que a criança segure e consiga alinhavar. 
Faça roupinhas para os cachorros. Procure fazer modelos diferentes para cada um. Faça furinhos 
contornando o cachorrinho e as roupas. Os furinhos devem coincidir na hora de vestir o cachorro (como 
ilustra a imagem ao lado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Momento: 
Após cada aluno terminar seu cachorrinho, faça uma exposição no mural da sala para que todos possam 
admirar a criatividade do colega. Quando chegar na sexta-feira, cole na Folha 35 do caderno do aluno. 
 

FOLHA 35 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
ALINHAVANDO A ROUPA DO CÃOZINHO 

 
COLE AQUI COMO O CÃOZINHO FICOU. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS– FOLHA 36 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
Professor, essa atividade tem o objetivo de colocar à disposição das crianças materiais como, retalhos de 
tecidos, cascas de lápis, cola e papeis de variadas cores, formas e tamanhos, dessa forma as crianças vão 
interagir com seu próprio espaço, ou seja, sentido, posição e direção. Possibilita também que elas explorem 
formas, desenvolvam a intuição e a criatividade, tendo condições de construir e reconstruir, entre outras 
coisas. 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, apresente aos alunos a proposta da Folha 36 do caderno do aluno: Construir sua 
própria cadeira assim como tinha na casa dos três ursos.  Disponibilize os materiais e incentive-os a usar a 
sua criatividade. 
 

FOLHA 36 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS 

 
REPRESENTE NO ESPAÇO ABAIXO A CADEIRA QUE VOCÊ CONSTRUIU! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 173 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 173 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 38 do caderno do aluno  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
TREINANDO O NÚMERO 9 – FOLHA 37 DO CADERNO DO ALUNO 

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

 
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 9.  
Na 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 9, 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 (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 NOVE e, abaixo das mãos, coloque a cartela do número NOVE (como 
exemplificado na imagem). 
 
2º Momento: 
Finalize a atividade disponibilizando a Folha 37 do caderno do aluno e proponha que com giz de cera cubra 
o pontilhado do número 9, depois preencha pintando com tinta de pintura a dedo, peça que conte em voz alta 
e com cotonete pinte os dedos da figura que representa o número 9. 
 

 
FOLHA 37 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
TREINANDO O NÚMERO 9 

 
CUBRA O PONTILHADO COM GIZ DE CERA E COM A TINTA DE PINTURA A DEDO PREENCHA O NÚMERO 9. 
EM SEGUIDA, CONTANDO EM VOZ ALTA, PINTE CADA DEDO LEVANTADO COM O COTONETE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobrir o pontilhado, pintar o número nove e os dedos erguidos. 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

9 

NOVE 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
DOMINÓ DIFERENTE  – FOLHA 38 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Com antecedência construa peças conforme as da figura ao lado 
E dê um kit para cada criança. 
O seu kit deve ter um tamanho bem maior porque você vai jogar 
junto com eles para demonstrar a brincadeira. 
Na roda de conversa, utilizando seu kit, explique a atividade: 
1 – Os números serão organizados no chão em ordem 
crescente, mas só mostra a peça com o nr. 1. 
2 – As peças com os pontinhos estão embaralhas, também no 
chão. 
3 – Pergunte: Qual é a peça que combina com o 1? Que só tem 
UM pontinho? 
Vá mostrando cada peça com os pontinhos, perguntando: Aqui 
só tenho um pontinho? Vamos contar. Conte para que veja se 
tem ou não UM ponto. Facilite o desafio até que se acostumem 
com a atividade. 
4 – Ao acertarem, coloque a peça com pontinho ao lado do 
número. 
5 – Coloque, agora, o número 2 e repita o processo. É importante que você sempre conte os pontinhos com 
eles para que eles possam treinar e saber como é o processo de descoberta. 
6 – Repita assim até o 9. A cada número a dificuldade aumenta. Lembre-se de que você só está apresentado 
os números para eles. Não tem importância que não saibam responder corretamente. Eles estão na fase de 
aprendizagem. 
O mais importante é que você crie um ambiente leve onde o aprendizado ocorra com alegria. 
 
2º. Momento: Na proposta da Folha 38 do caderno do aluno peça que tentem reproduzir a brincadeira 
fazendo pontinhos com o cotonete. No momento da atividade, circule entre elas e auxilie se for necessário. 
 

FOLHA 38 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DOMINÓ DIFERENTE  

 
QUANTOS PONTINHOS TEM CADA PEÇA? (FAÇA PONTINHOS NA ÁREA AO LADO DO NÚMERO). 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 

 

6 

9 

8 

7 
1 

2 

5 

4 

3 

Fazer a quantidade de pontos que se pede. 
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AULA 174 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 174 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 40 do caderno do 
aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 41 do caderno do aluno 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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 S – FOLHA 39 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, fale que hoje  vamos conhecer mais uma letra! Eba! 
O S é a letra do... (aí você começa a falar muito rápido e vai levantando as 
imagens e soltando muito rapidamente e finge cansaço, só para atrair risadas e, 
depois, simulando que está sem fôlego, fala: ufa! Agora vou mais devagar, mas 
vocês vão me ajudar!) 
1ª. Rodada bem rápida: 
SAPO, SAPATO, SACOLA, SALA, SAIA, SABÃO, SABONETE, SANDUÍCHE, SINO, SORVETE, SONO, 
SOPA, SOFÁ, SUJO, SUADO... ufa!  Que canseira! (Todos riem)  
2ª. Rodada, agora devagar, com a ajuda deles (levanta primeiro a imagem e deixa que adivinhem: 
SAPO, SAPATO, SACOLA, SALA, SAIA, SABÃO, SABONETE, SANDUÍCHE, SINO, SORVETE, SONO, 
SOPA, SOFÁ, SUJO, SUADO... ufa! Cansei! 
 
2º Momento:  Peça que eles repitam o som da letra S, 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. 
 
3º Momento: Entregue para cada aluno uma massinha de modelar para que eles representem a letra com a 
massinha. 
 
4º Momento: Após a exploração da letra S entregue a Folha 39 do caderno do aluno e peça que falem os 
nomes das figuras em voz alta e que pinte apenas os que começam com a letra S. 

FOLHA 39 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA “S”  

 

PINTE APENAS O DESENHO QUE COMEÇA COM A LETRA S. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COELHO SOL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

SORVETE SINO 
 

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 – NATUREZA E CULTURA 
A ROUPA QUE DESENHEI – FOLHA 40 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
1º Momento: 
Antes de executar a atividades, prepare um cenário similar à figura ao lado: fotos dos 
rostos das crianças impressos e recortados e o papel pardo com o contorno do corpo 
das crianças. Todos os modelos iguais. Colocar em uma parede. 
Comente que todos nós usamos roupas e pergunte às crianças por que isso? Para nos 
proteger do frio, do sol, do vento. Por que usamos calçados? Para não ferir nossos pés 
e nem sujá-los. 
Deixe que eles falem à vontade. 
 
Agora fale que cada uma vai inventar uma roupa para se vestir, em seguida, permita que passeiem pelo 
mural para ver cada bonequinho. Informe que eles irão desenhar ou pintar a roupa deles naquele mural. 
Cada um deve procurar o seu próprio boneco. 
Disponibilize materiais diversos. Incentive-os a criar. Por exemplo, os botões pode ser feitos com bolinhas de 
papel crepom, podem usar pintura a dedo, cotonete, giz de cera, pincel etc. 
 
2º. Momento: Após o término da atividade, tire fotos das crianças junto de sua roupinha, imprima e, depois, 
peça que colem na Folha 40 do caderno do aluno.  
 

FOLHA 40 

ATIVIDADE 2 -  NATUREZA E CULTURA 
A ROUPA QUE DESENHEI 

 
COLE AQUI O SEU BONECO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
FAZENDO ARTE COM GARRAFA PET – FOLHA 41 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, mostre a turminha que arte pode ser feita de diversas 
formas. Já vimos que pode ser feita com: 
- pincel (mostre novamente as pinturas trabalhadas), 
- spray (mostre a arte do grafite)  
- ferro ou barro (mostre esculturas com esse material). 
- mostre outros materiais usados para fazer arte. 
 
A garrafa PET também pode ser usada para fazer arte. Vamos tentar? 
Mostre como eles farão: usarão somente o fundo da garrafa (as quatro pontinhas) 
como se estivessem carimbando. Eles podem usar diversas cores para dar um 
visual mais ricos. Mostre o processo, acompanhe a atividade, mas a criatividade é 
o ponto principal. 
Tenha vários tamanhos de garrafa PET para que possam variar. Exemplifique. Relembre os conceitos 
MAIOR, MENOR e mostre os diferentes resultados. 
 
2º. Momento: Na proposta da folha 41 do caderno do aluno solicite que faça uma pintura com o fundo das 
garrafas PET.  
 

FOLHA 41 

ATIVIDADE 1 – ARTE 
FAZENDO ARTE COM GARRAFA PET  

 
FAÇA SUA ARTE. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 175 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 175 

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

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  
JOGO DOS CONTRÁRIOS – FOLHA 42 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência:  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, pegue o BARALHO DAS FORMAS e mostre aos alunos, comente que vai fazer uma 
brincadeira com o baralho e com as crianças, explique como será a brincadeira.  
Embaralhe e peça para cada criança pegar uma carta e você vai perguntando e relembrando os conceitos 
dos ―contrários‖: maior, menor, em cima, embaixo, dentro, fora etc. Deixe-os que se expressem à vontade e 
vá orientando com carinho as respostas erradas. Se tiver dúvida, reveja a Aula 118 do Caderno 3 do 2º. 
Semestre.  
 
2º Momento:  
Na Folha 42 do caderno do aluno peça que pinte as imagens conforme indicado do enunciado. 

 
FOLHA 42 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
JOGO DOS CONTRÁRIOS 

 
PINTE A FIGURA MAIOR EM CADA SEQUÊNCIA. 
 
Pintar o desenho maior de cada sequência. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
TODO MUNDO LEVANTA A MÃO – REBECA NEMER 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTO E MOVIMENTO 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
TODO MUNDO LEVANTA A MÃO – REBECA NEMER 
 
TODO MUNDO LEVANTA A MÃO 
TODO MUNDO LEVANTA O PÉ 
MAS SE A GENTE NÃO LAVA O PÉ 
AI QUE CHULÉ! 
AI QUE CHULÉ! 
AI QUE CHULÉ! 
 
TODO MUNDO FECHA O OLHO 
TODO MUNDO ABRE A BOCA 
MAS SE A GENTE NÃO LAVA A BOCA 
QUE COISA LOUCA! 
QUE COISA LOUCA! 
QUE COISA LOUCA! 
 
TODO MUNDO LEVANTA A MÃO 
TODO MUNDO LEVANTA O PÉ 
MAS SE A GENTE NÃO LAVA O PÉ 
AI QUE CHULÉ! (AI!) 
AI QUE CHULÉ! (AI!) 
AI QUE CHULÉ! 
 
TODO MUNDO FECHA O OLHO 
TODO MUNDO ABRE A BOCA 
MAS SE A GENTE NÃO LAVA A BOCA 
QUE COISA LOUCA! 
QUE COISA LOUCA! 
QUE COISA LOUCA! 
 
DE LIMPEZA, QUEM É QUE NÃO GOSTA? 
FICAR LIMPO, QUEM É QUE NÃO QUER? 
ENTÃO LAVE OS PÉS, E ESCOVE OS DENTES 
PRA TODOS FICAREM CONTENTES 
ENTÃO LAVE OS PÉS, E ESCOVE OS DENTES 
 
PRA TODOS FICAREM CONTENTES 
TODO MUNDO QUER SABER 
A TOCAR UM BOM VIOLÃO 
MAS SE NÃO CORTAR O UNHÃO 
NÃO ROLA NÃO! 
NÃO ROLA NÃO! 
NÃO ROLA NÃO! 

 
TODO MUNDO LAVA O CABELO 
TODO MUNDO SE OLHA NO ESPELHO 
MAS SE NÃO LAVAR O CABELO 
QUE DESESPERO! 
QUE DESESPERO! 
QUE DESESPERO! 
 
DE LIMPEZA, QUEM É QUE NÃO GOSTA? 
FICAR LIMPO, QUEM É QUE NÃO QUER? 
ENTÃO CORTE AS UNHAS, PENTEIE O 
CABELO 
PRA GENTE SE VER NO ESPELHO 
 
ENTÃO CORTE AS UNHAS, PENTEIE O 
CABELO 
PRA GENTE SE VER NO ESPELHO 
É ISSO AÍ, TODO MUNDO BEM BONITO HEIN! 
DE BANHO TOMADO, CABELO PENTEADO 
TODAS AS UNHAS CORTADAS, DO PÉ E DA 
MÃO 
 
TODO MUNDO LEVANTA A MÃO (MÃO!) 
TODO MUNDO LEVANTA O PÉ (PÉ!) 
TODO MUNDO LEVANTA A MÃO (MÃO!) 
TODO MUNDO LEVANTA O PÉ (PÉ!) 
 
TODO MUNDO LEVANTA O PÉ, A MÃO, O PÉ, A 
MÃO 
A MÃO, O PÉ, A MÃO, O PÉ 
O PÉ E A MÃO, A MÃO E O PÉ, O PÉ E A MÃO, 
A MÃO E O PÉ 
TODO MUNDO LEVANTA O PÉ, A MÃO, O PÉ, A 
MÃO 
A MÃO, O PÉ, A MÃO, O PÉ 
O PÉ E A MÃO, A MÃO E O PÉ, O PÉ E A MÃO, 
A MÃO E O PÉ 
O PÉ E A MÃO, A MÃO E O PÉ (SAI DO CHÃO, 
VAI! 

 
 
2º Momento: 
Após a apreciação da música, convide-os a se levantar e 
dançar, acompanhando a música com palmas e fazendo 
o gesto que se pede. Dance com a turma! 
Ao final, parabenize a todos pela alegria e participação. 
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 16 
 

AULAS DE 176 a 180 
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AULA 176 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 176 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de experiência: 
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=aRbffsdyA1o 
Xuxa - Letra T. Enquanto a música toca, levante as imagens que são cantadas na música. 
Letra T 
 

TIA TERESA TOCA O TAMBOR 
TUM, TUM 
TELECOTECO 
O TIO TÔNICO TOCA O TAMBORIM 
TUM, TUM, TUM 
TUCO TOCANDO O TROMBONE 
NO TÁ, TÁ, TÁ DO TROMPETE 
O TITITI SE REPETE E FAZ ASSIM 
TELECOTECO 
TUM, TUM, TUM 
TELECOTECO 

TOM, TOM. TOM 
TELECOTECO 
TÁ, TÁ, TÁ, TÁ 
TI, TI, TI, TI 
TELECOTECO 
TUM, TUM, TUM 
TELECOTECO 
TOM, TOM, TOM 
TELECOTECO 
TÁ, TÁ, TÁ, TÁ 

 
Comente que a letra do dia será a letra T. Fale mais algumas palavras que começam com essa letra. Emita o 
som destacando a letra ―T‖ 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 T, se tiver, escreva o nome dele no 
quadro, destacando a letra inicial ―T‖. Faça bem devagar.  
Acrescente outras palavras que começam com a letra T. 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 T, disponibilize a Folha 43 do caderno do aluno e apresente a 
proposta da atividade.  

FOLHA 43 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA T 

 
CUBRA A CONSOANTE COM TINTA A DEDO 
 
 
 
 
CUBRA A CONSOOANTE COM GIZ COLORIDO 
 
 
 
 
 
PINTE AS IMAGENS QUE COMEÇAM COM A CONSOANTE ―T‖ 
 

 
 
 
 
 

    

TOALHA CASA TESOURA ALHO TATU 

 
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=aRbffsdyA1o
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS – FOLHA 44 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Essa atividade encerra a sequência didática de ―Cachinhos Dourados e os três ursos‖ e sua proposta é 
trabalhar com a descrição das características dos personagens da história. Nesse sentido, as crianças 
deverão representar quais mudanças elas fariam em uma das personagens da história, no caso, a Cachinhos 
Dourados, de maneira que ele ficasse parecido com o Urso Menor. 
Oriente os alunos sobre o que podem mudar, dando como exemplo, a cor, os pelos, as roupas, expressões e 
atitudes etc.  
 
2º Momento: 
Ao ler a proposta da Folha 44 do caderno do aluno, tenha em vista a compreensão das crianças em 
relação ao que está sendo pedido. Durante o desenrolar da atividade é necessário que seja adotado um perfil 
de observador, acompanhando todo o processo de aprendizagem da prática social em questão (no caso, a 
escrita). 
 

FOLHA 44 

ATIVIDADE 2 LINGUAGEM/DESAFIO FINAL 
CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS 

 
OLHEM BEM AS IMAGENS: A CACHINHOS DOURADOS E O URSO MENOR SÃO MUITO DIFERENTES. NAO É 
MESMO? O OUE VOCÊ MUDARIA NA CACHINHOS DOURADOS PARA QUE ELA PUDESSE FICAR PARECIDA 
COM O URSO MENOR OU QUE VOCÊ MUDARIA NO URSO MENOR PARA QUE ELE FICASSE PARECIDO COM 
A CACHINHOS DOURADOS? 
REPRESENTE NO ESPAÇO ABAIXO COMO FICARIA A CACHINHOS DOURADOS APÓS AS MUDANÇAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 177 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 177 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa separe 3 Dedoches para representar os personagens: (Eu, Tu, Ele). 
Inicie a historinha.  
 
ERA UMA VEZ, O EU, O TU E O ELE, MORAVAM 
TODOS NA MESMA RUA, NUMA PEQUENA E 
BELA CIDADE. 
CADA UM DELES VIVIA EM UMA LINDA CASINHA, 
MUITO CONFORTÁVEL E COM VISTA PARA O 
MAR. ELES TINHAM UMA VIDA MUITO 
BOA...NADA LHE FALTAVA, COM BOA COMIDA, 
BONS BRINQUEDOS PARA BRINCAR E UMA 
CAMINHA BEM FOFINHA EM UM QUARTO 
ACONCHEGANTE PARA DESCANSAR. ONDE 
TODAS AS NOITES ELES SE DEITAVAM E 
SONHAVAM LINDOS SONHOS! 
MESMO ELES NÃO TENDO NADA DE MAL EM 
SUAS VIDAS, O EU, O TU E O ELE, SENTIA QUE 
ALGO ESTAVA ERRADO, QUE ALGO ESTAVA 
FALTANDO, MAS NÃO CONSEGUIAM 
DESCOBRIR O QUE ERA, TODOS OS DIAS ELES 
SAIAM DE CASA PARA SE DIVERTIR E BRINCAR, 
GOSTAVAM DE FICAR AO AR LIVRE, GOSTAVAM 
TAMBÉM DE IR AO PARQUINHO. 
O TU, ADORAVA COMO NINGUÉM O 
ESCORREGADOR, O EU AMAVA JOGAR BOLA, E 
O ELE GOSTAVA DE SE BALANÇAR. 
ELES NÃO ENTENDIAM QUE MESMO SE 
DIVERTINDO TANTO, ALGUMA COISA ESTAVA 
LHE FALTANDO, UMA BELA MANHÃ BEM 
ENSOLARADA, CADA UM DELES ACORDOU, SE 
ARRUMOU, TOMOU CAFÉ E SAÍRAM DE CASA, 
COMO SEMPRE, PARA DAR AQUELE PASSEIO. 
MAS NAQUELA MANHÃ, ALGO DIFERENTE 

ACONTECEU, SABE POR QUÊ? 
 PORQUE TODOS ELES SE ENCONTRARAM, ALI, 
NA BEIRA DO MAR. 
FICARAM OLHANDO UM PARA O OUTRO, O TU 
NUNCA TINHA VISTO ELE, O ELE NUNCA TINHA 
VISTO O EU, E O EU NUNCA TINHA VISTO O TU. 
E ELES FICARAM OLHANDO UM PARA O OUTRO 
SEM ENTENDER O QUE ESTAVA 
ACONTECENDO. E FICARAM CURIOSOS PARA 
SABER QUEM ERA CADA UM DELES, NESTA 
HORA, TODOS COMEÇARAM A FALAR AO 
MESMO TEMPO. 
QUEM É VOCÊ? 
QUEM É TU? 
E QUEM É ELE? 
COMEÇARAM AO MESMO TEMPO FAZER 
PERGUNTAS. O QUE GOSTA DE FAZER? ONDE 
VOCÊ MORA? QUAL A BRINCADEIRA FAVORITA 
DE CADA UM? 
ELES TODOS RESPONDERAM DO MESMO JEITO 
QUE GOSTAVAM DE JOGAR BOLA E JOGARAM 
UMA BELA PARTIDA DE FUTEBOL E A PARTIR 
DAQUELE JOGO NASCEU UMA LINDA AMIZADE. 
O EU, O TU E O ELE DESCOBRIRAM O QUE 
ESTAVA FALTANDO, ESTAVA FALTANDO 
AMIGOS. E AÍ ELES PASSARAM A SER O NÓS, 
UM GRUPO DE AMIGOS MUITO UNIDO E MUITO 
FELIZ E NUNCA MAIS SE SENTIRAM SÓ. E 
VIVERAM FELIZES BRINCANDO E SE 
DIVERTINDO TODOS OS DIAS 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1SyFFlbQ37A 
 
2º Momento: Questione o que acharam da história, se tem algum coleguinha da escola que mora perto e se 
brincam fora da escola, volte a comentar sobre a importância da amizade, em seguida, disponibilize a Folha 
45 do caderno do aluno e peça que registrem a brincadeira preferida e seu melhor amigo. 
 

FOLHA 45 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
TER UM AMIGO 

...TER UM AMIGO, NA VIDA É TÃO BOM TER AMIGO... REGISTRE SEU MELHOR AMIGO E A BRINCADEIRA 
QUE MAIS GOSTAM DE BRINCAR QUANDO ESTÃO JUNTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1SyFFlbQ37A
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
QUEBRA-CABEÇA – FOLHA 46 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, pergunte quem gosta de montar quebra-cabeça. 
Escute-os. Pergunte quais quebra-cabeças já montaram, se fizeram 
sozinhos etc. 
A seguir, peça que se sentem em suas mesinhas. Distribua os kits para 
cada mesa (exemplo ao lado), até a letra T. Cada criança fica com 4 
pares. Faça a demonstração de como devem fazer. Ajude-os a 
observarem os detalhes para que possam realizar a atividade. 
 
2º Momento 
Peça para que cada grupo encontre a figura e suas partes. Circule pela sala auxiliando-os no 
desenvolvimento da atividade. Incentive-os a observar cores e formas. Ao final, entregue a Folha 46 do 
caderno do aluno, para que possam colar uma das peças trabalhadas. 
 

 
FOLHA 46 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
QUEBRA - CABEÇA  

 
ESCOLHA UMA DAS IMAGENS QUE VOCÊ ENCONTROU E COLE AQUI. PARABÉNS! 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 178 – ATIOVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 178 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CONTINUE O DESENHO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que hoje irão fazer um desenho coletivo. Explique que você colocará uma 
folha grande e branca na parede. Nessa folha a primeira criança irá fazer um risco e passar o giz para outra 
criança que dará continuidade a este traço e passa o giz para outra criança e assim sucessivamente. Os 
traços vão tomando forma até serem finalizados pela última criança. Depois pode repetir a rodada quantas 
vezes quiser. 
 
2º Momento:  
Quem começou a brincadeira tenta adivinhar que desenho final. Estimule a criança dizer o que imaginava 
enquanto fazia o traço. Lembre-os que isso pode ser uma forma de arte. 
Estimule-os a observar as cores e formas. Quando uma criança estiver falando sobre o desenho, convide-o a 
levantar, ir até o desenho e explicar o que está vendo. Dê parabéns pela sua observação. A cada criança, 
mostre que não tem certo e nem errado. O importante é a imaginação e, claro, cada um tem a sua. 
Ao final da fala de cada criança, agradeça e peça que seus colegas aplaudam. 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NÚMEROS DE 1 A 9 – FOLHA 47 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que vão rever os números.  
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. Depois, levante algumas imagens que tenham 
de 1 a 9 elementos e pergunte quantas tem. Ajude-os a contar, 
apontando cada elemento. 
 
2º Momento:  
Após exploração dos numerais, entregue a Folha 47 do caderno do aluno peça que, com a tinta de pintura 
a dedo ou cotonete, façam a quantidade de pontinhos pedidos em cada palito. Sua ajuda é importante. 
 

 
FOLHA 47 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
NÚMEROS DE 1 A 9 

 
COM A TINTA DE PINTURA A DEDO OU COTONETE, FAÇA A QUANTIDADE DE PONTINHOS PEDIDOS EM 
CADA PALITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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AULA 179 – ATIVIDADES A SEREM ESCOLHIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 179 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 50 do caderno do aluno 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
 LETRA V – FOLHA 48 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Opção 1 – Na roda de conversa, passe o vídeo que está no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=u6AZjzXvmY4 - alfabeto português - aprender V 
 
Letra V (se não puder passar o vídeo, cante para eles e mostre as imagens) 
Queridas crianças você já conhecem a letra M? 
V de Vela 
V de Viola 
V de Vulcão 
V de Verde 
V de Vidro 
V de Vermelho 
V de Vaca 
 
Opçãp 2 - Na roda de conversa, passe o vídeo que está no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=CvkVjnS7MOk - Xuxa - Letra V. 
Enquanto a música toca, levante as imagens que são cantadas na música. 

https://www.youtube.com/watch?v=u6AZjzXvmY4
https://www.youtube.com/watch?v=CvkVjnS7MOk
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Letra V (se não puder passar o vídeo, cante para eles e mostre as imagens) 
 
VOVÔ VICENTE VAI 
VAI VIAJAR DE TREM 
VAI DA VILA VERDE 
PRA VILA DO VINTÉM 
 
VAI VER UM VELHO AMIGO 
QUE AINDA VIVE LÁ 
O VELHO VITORIO VAI ENCONTRAR 
 
O VELHO VITORIO 
VEM DE LÁ PRA CÁ 
O VOVÔ VICENTE 
VEM VISITAR 
 
VEJA A VIRA VOLTA 
OLHA O VAI E VEM 

VOVÔ VICENTE VAI 
E SEU VITORIO VEM 
 
QUANDO O VOVÔ VAI 
O SEU VITORIO VEM 
E É AQUELE VEM E VAI 
AQUELE VAI E VEM 
 
VAI, VAI, VAI, VAI, VAI, VAI, VAI 
VEM, VEM, VEM 
VAI E VEM, E VEM E VAI 
E VEM E VAI, E VEM 
 
VAI, VAI, VAI, VAI, VAI, VAI 
VEM, VEM, VEM, VEM, VEM, VEM 
DESSE JEITO NINGUÉM VÊ NINGUÉM 

 
2º Momento:  
Depois desse momento, pergunte qual foi a letra mais falada na música. Dê dicas para ajudar a descoberta 
da letra. A seguir, comente que a letra do dia será a letra V. Fale mais algumas palavras que começam com 
essa letra. Emita o som destacando a letra V e peça que repitam da mesma forma para que eles possam 
escutar o som da letra. Sempre mostrando as respectivas imagens. 
 
3º Momento:  
Distribua a Folha 48 do caderno do aluno e peça que desenhem a imagem que mais gostaram que começa 
com a letra V e, depois, contornem a letra. Lembre-se de deixar visível para todas as crianças as imagens 
trabalhadas nos momentos anteriores. 
 

FOLHA 48 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA V 

 
DESENHE A IMAGEM QUE MAIS GOSTOU QUE COMEÇA COM A LETRA V E, DEPOIS, CONTORNE A LETRA. 
Resposta pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 
4º 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 – NATUREZA E CULTURA 
PESCARIA – FOLHA 49 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa comente que existe uma profissão bem bacana 
que requer de muita paciência e coragem, cuidado e algumas 
pessoas praticam por esporte, que é a pescaria. Alguém aqui já 
acompanhou alguém pescando, já tentou pescar? Mostre imagens de 
pescaria. Incentive-os a falar sobre o assunto. Pergunte se eles 
gostam de peixe. A partir das respostas, proponha novas perguntas. 
Depois desse momento, informe que agora, eles serão os 
pescadores!!!  
 
2º. Momento:  
O professor organiza a sala, com a ajuda dos alunos, para que tenha espaço de representar a água com TNT 
azul e alguns peixes por cima. O barco pode ser uma caixa grande de papelão onde algumas crianças 
poderão entrar e cada uma com sua varinha de pescar. Deixe uma abertura lateral para que não precisem 
pular para entrar na caixa. Bata palma quando um coleguinha conseguir pescar e ajude aquele com mais 
dificuldade. 
Os peixes podem ser confeccionados de papelão com uma argola bem grande na ponta e, no final da linha 
de pescar, um clipe formando uma curva para encaixar na argola e, assim, puxar o peixe. Outra opção é usar 
fita de imã. Nesse caso, coloca um pedaço da fita na ponta do peixe e a outra parte deve ser presa na ponta 
da linha. Dessa forma, fica bem mais fácil a pesca! 
 
3º Momento: 
Após o desenvolvimento prático da atividade, entregue a Folha 49 do caderno do aluno, e peça que 
registrem por meio de desenho quantos peixes conseguiram pescar.P pode desenhar o cenário também. 
 

FOLHA 49 

ATIVIDADE 1 – NATUREZA E CULTURA 
PESCARIA 

 
REGISTRE AQUI COMO FOI SUA PESCARIA. QUANTOS PEIXINHOS VOCÊ PESCOU?  
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
TEATRO CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS – FOLHA 50 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º. Momento: 
Antes de começar a atividade, você deve adaptar a leitura dos Cachinhos Dourados e os três Ursos para um 
roteiro de uma peça de teatro. Para isso, lembre-se de ter as falas de todos os personagens e acrescentar a 
do NARRADOR, que será a sua fala. 
Além disso, pense no número de crianças da turma e acrescente personagens para que todos tenham um 
papel. Exemplo: uma árvore, um animal etc. Esses novos personagens não precisam falar, mas terão um 
papel, por exemplo, você vai acrescentar: ―e aí, o cachorro latiu‖. E a criança que está representando o 
cachorro, vai latir. E, assim, por diante. 
Separe elementos para compor a peça: papel crepom, tintas, cartolinas etc. 
 
Na roda de conversa, explique a atividade de acordo com o roteiro construído e sorteie os personagens. 
 
2º. Momento: 
Agora é o momento de ensaiar e iniciar a peça de teatro. Narre a história e dê tempo para que todos possam 
executar a atividade de forma divertida e participativa. 
Tente tirar fotos de vários momentos e aproveitem! 
 
3º. Momento: 
Quando puder imprimir as fotos, cole no painel da turma e, para cada criança, peça que escolham uma foto 
para colocar na Folha 50 do caderno do aluno. Será uma lembrança e tanto! 

 
 

FOLHA 50 

ATIVIDADE 2 – ARTE 
TEATRO – CACHINHOS DOURADOS E OS TRÊS URSOS 

 
COLE AQUI UMA FOTO DA PEÇA DE TEATRO QUE VOCÊ PARTICIPOU! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 180 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 180 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 51 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 52 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

9ª 14h20 15h10 Atividades Esportivas 
- Capoeira, Judô ou Balé, Circo, Natação 
Outras Atividades 
Hora do Conto/Biblioteca/Teatro/Horta 
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  
PARLENDAS – FOLHA 51 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com os grupos já organizados em sala de aula, inicie a parlenda já conhecida pelas crianças:  
O sapo não lava o pé 
O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora lá na lagoa não lava o pé porque não quer.  
Mas que chulé! 
 
E uma outra parlenda:  
 
A casinha da vovó  
É coberta de cipó. O café tá demorando, com certeza não tem pó. 
 
2º Momento: 
Entregue aos alunos fichas com as figuras das parlendas, em seguida entregue também a Folha 51 do 
caderno do aluno e peça que interprete o texto utilizando as figuras e ligando-as no local indicado. Leia 
pausadamente junto com eles.   

 
FOLHA 51 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
PARLENDA 

 
LIGUE A FIGURA COM A FRASE CORRETA 
 
 
 
 
VOVÓ ESTÁ PREPARANDO______________ 
 
O _______ NÃO LAVA ________________________ 
 
NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER 
 
ELE MORA LÁ NA __________________________ 
 
NÃO LAVA O PÉ PORQUE NÃO QUER 
 
 
MAIS QUE __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
QUEM QUER PÃO – FOLHA 52 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente a importância de se ter uma alimentação balanceada 
e saudável, comente o quanto é bom comer frutas, tomar suco natural e que uma 
das refeições mais importante é a refeição da manhã. Ela dá energia e força! 
Pergunte: (Quem toma café da manhã? Quem toma leite com achocolatado? Quem 
come fruta? Quem toma suco natural? Quem come lanche? Pão com manteiga? 
Quem gosta de um pão bem quentinho? Então, vamos cantar a música do pão! 
Passe o vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=ZJlJBuSsGi8) e, se não puder, 
cante com eles! 
 

QUEM QUER PÃO 
Xuxa 

 
QUEM QUER PÃO, QUEM QUER PÃO, QUEM 
QUER PÃO 
QUE TÁ QUENTINHO, TÁ QUENTINHO, TÁ 
QUENTINHO 
TÃO GOSTOSINHO, GOSTOSINHO, 
GOSTOSINHO 
QUERO MAIS UM, MAIS UM! 
 
É TÃO CHEIROSO E MACIO, TÃO SABOROSO 
UM ARREPIO! 
SE EU FOSSE MANTEIGA EU DERRETIA NUM 
INSTANTE ASSIM, ASSIM! 
 
QUEM QUER PÃO, QUEM QUER PÃO, QUEM 
QUER PÃO 
QUE TÁ QUENTINHO, TÁ QUENTINHO, TÁ 
QUENTINHO 
PÃO GOSTOSINHO, GOSTOSINHO, 
GOSTOSINHO 
QUERO MAIS UM, MAIS UM! 
 
LÁ VEM O PADEIRO, ACORDA CEDO, E MEXE 
A MASSA COM VONTADE E VEM CANTANDO 
UMA CANÇÃO QUE FALA ASSIM, ASSIM: 
 
OLHA QUE TÁ NA HORA, TEM MAIS UMA 
FORNADA, QUEM NÃO LEVAR AGORA VAI 
FICAR PRA TRÁS. 
OLHA QUE TÁ NA HORA, TEM MAIS UMA 
FORNADA, QUEM NÃO LEVAR AGORA NÃO 
LEVA MAIS! 
 

QUEM QUER PÃO, QUEM QUER PÃO, QUEM 
QUER PÃO 
QUE TÁ QUENTINHO, TÁ QUENTINHO, TÁ 
QUENTINHO 
PÃO GOSTOSINHO, GOSTOSINHO, 
GOSTOSINHO 
QUERO MAIS UM, MAIS UM! 
 
TEM PÃO SALGADO, PÃO DE QUEIJO, TEM 
PÃO DOCE RECHEADO, CARAMELADO DE 
AÇÚCAR... 
EU QUERO UM! MAIS UM! 
 
QUEM QUER PÃO, QUEM QUER PÃO, QUEM 
QUER PÃO 
QUE TÁ QUENTINHO, TÁ QUENTINHO, TÁ 
QUENTINHO 
PÃO GOSTOSINHO, GOSTOSINHO, 
GOSTOSINHO 
QUERO MAIS UM, MAIS UM! 
 
É TÃO CHEIROSO E MACIO, TÃO SABOROSO 
UMA DELÍCIA! 
SE EU FOSSE MANTEIGA EU DERRETIA NUM 
ESTANTE ASSIM, ASSIM! 
 
OLHA QUE TÁ NA HORA, TEM MAIS UMA 
FORNADA, QUEM NÃO LEVAR AGORA VAI 
FICAR PRA TRÁS. 
OLHA QUE TÁ NA HORA, TEM MAIS UMA 
FORNADA, QUEM NÃO LEVAR AGORA NÃO 
LEVA MAIS! 

 
2º Momento: 
Após esse desenvolvimento, entregue a Folha 52 do caderno do aluno.  Solicite que desenhem os pães de 
acordo com o número indicado em cada cesta. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZJlJBuSsGi8
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FOLHA 52 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
QUEM QUER PÃO?  

 
DESENHE O NÚMERO DE PÃES INDICADOS EM CADA CESTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
  

5 pães 3 pães 2 pães 

5 pães 3 pães 2 pães 
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 17 
 

AULAS DE 181 a 185 
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AULA 181 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 181 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h 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 W – FOLHA 53 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, leia o alfabeto de forma coletiva e pausadamente, 
em algumas letras pergunte: Com qual começa? Comece a bater palma, 
assim irá chamar a atenção de todos, fale com ritmo: Eu vou perguntar, 
quero ouvir você responder, eu vou te perguntar e quero ouvir você 
responder: (o que começa com W? Talvez eles tenham dificuldade, então 
não esqueça de deixar algumas figuras que comecem com W (WAFER, 
WHATSAPP, entre outras) espere até que todos participem ou que parem 
de comentar.  
 
2º Momento:  
Entregue para a turma a Folha 53 do caderno do aluno e peça que observem e descrevam os desenhos 
contidos na folha, questione se todos começam com a letra que está sendo trabalhada. Então, peça para que 
eles repitam o som da letra W falando algumas das palavras apresentadas. Enfatize a sílaba inicial. Convide-
os a realizar a atividade contornando o W e ligando as imagens à letra. 

 
FOLHA 53 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
 LETRA W 

 
CONTORNE A LETRA W DE CADA PALAVRA. EM SEGUIDA CUBRA O PONTILHADO DESSA LETRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
 
 
 
 

W HATSAPP 
W I - FI 

W AFFER 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA– FOLHA 54 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
 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 
Forrme 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 Princesa e a Ervilha‖, como por exemplo, imagens da chuva, de 
palácios, cavalos, etc. 
Inicie a dinâmica, narrando o início de um conto, por exemplo: ―Era uma vez uma noite escura e chuvosa...‖ 
Em seguida vai retirando os objetos do baú. Estimulando-as a criarem um enredo que contenha como 
cenário árvores, um palácio, casas e os objetos contidos no baú de histórias. Estimule-os a contar o que 
acham que vai aparecer naquela noite de chuva, 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 54 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 54 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA 

 
VOCÉ 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 182 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 182 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 55 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
PREENCHA A FIGURA 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Com antecedência prepare kits contendo um animal com seu corpo 
pintado com cores diferentes. Em cada cor, recorte círculos de tamanhos 
diferentes, como exemplifica a figura ao lado. Faça círculos que encaixem 
nos furos e que sejam da mesma cor. 
Na roda de conversa, apresente alguns objetos e pergunte se é grande ou 
pequeno e qual a cor? Explore as características de cada forma. Dê tempo 
para que todos participem e comentem sobre os objetos. 
 
2º Momento: 
Após estimular a observação dos alunos, entregue um kit para cada 
criança e solicite  que encontrem os pedacinhos que estão faltando e 
completem o desenho.  
  



146  

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA– FOLHA 55 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: Essa é a primeira atividade da sequência didática, tendo como tema a história Da princesa e a 
ervilha. Dessa forma, organize as crianças na grande roda e perguntem se elas conhecem a história da 
Princesa e a Ervilha. 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 55 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.  
 

FOLHA 55 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA 

 
EM UMA NOITE TEMPESTUOSA, OUVIA-SE, A DISTÂNCIA, ALGUÉM A CHAMAR ATRÁS DO PORTÃO. ERA 
UMA DONZELA ENCHARCADA E DESPENTEADA. A ÁGUA ESCORRIA PELO ROSTO E PELOS SAPATOS. 
ELA CONFIRMOU SER UMA PRINCESA. DESCONFIADA, A RAINHA DISSE AO FILHO: 
— LOGO DESCOBRIREMOS SE A JOVEM DIZ A VERDADE!  

 
 
 
POR QUE A MÃE DO PRÍNCIPE DESCONFIOU DA JOVEM? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem - Fonte: https://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-
mim/livros/versao_digital/a_princesa_e_a_ervilha_versao_digital.pdf 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

https://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/a_princesa_e_a_ervilha_versao_digital.pdf
https://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/a_princesa_e_a_ervilha_versao_digital.pdf
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AULA 183 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 183 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 56 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 57 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  
CAMINHOS – FOLHA 56 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Para essa aula, providencie antecipadamente ―percursos‖ 
diversos, como ilustra a imagem ao lado, pode ser feito em papel 
cartão ou até mesmo desenhado em uma folha de papel pardo. O 
papel já deve estar preso nas mesas. 
  
Na roda de conversa, comente que a atividade de hoje será com 
massinhas de modelar e que eles vão cobrir as linhas com as 
massinhas. 
Após a explanação, organize os alunos em suas mesas e 
disponibilize as massinhas para que modelem de acordo com o 
molde. 
 
2º Momento:  
Após desenvolver o primeiro momento, distribua aos alunos a Folha 56 do caderno do aluno e os oriente 
que, com um giz de cera, cubra o caminho traçado. 
 

FOLHA 56 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CAMINHOS 

 
COM UM GIZ DE CERA, CUBRA O CAMINHO TRAÇADO.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
FIGURA GEOMÉTRICA – FOLHA 57 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, mostre algumas figuras geométricas (triângulo e círculo) e 
pergunte se eles se lembram o nome dessas figuras: levante os triângulos e pergunte 
se sabem o que são. Depois levante os círculos e faça a mesma pergunta. Se não 
souberem dê dicas para ajudar na resposta.  
Comente que é possível fazer figuras a partir de formas geométricas. Mostre uma ou 
duas imagens similares as da figura 1.  
A figura final a ser mostrada será a do peixe (figura 2 – ver no anexo o tamanho a ser 
seguido). Comente que vão montar o peixe. 
 
  
2º. Momento:  
Entregue a Folha 57 do caderno do aluno e disponibilize as figuras recortadas para 
cada criança. Mostre a imagem final do peixe para que eles reproduzam com a colagem 
das figuras geométricas. Peça que, depois de colar o peixe, façam o ambiente em que 
vive (aquário, rio ou mar).  
 

FOLHA 57 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
FIGURA GEOMÉTRICA 

 
COLE AQUI O SEU PEIXE E FAÇA UM LOCAL PARA ELE MORAR BEM BONITO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 184 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 184 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 58 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 59 do caderno do 
aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 60 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  
LETRA X – FOLHA 58 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que a letra do dia será a letra ―X‖. Fale algumas palavras 
que começam com essa letra (xícara – xale etc.).  Emita o som destacando a letra ―X‖ e 
peça que repitam da mesma forma para que eles possam escutar o som da letra. 
Acrescente outras palavras que comecem com a letra ―X‖, 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:  
Entregue para a turma a Folha 58 do caderno do aluno e peça que pintem os desenhos cujos nomes 
iniciam com a letra ―x‖ com a tinta de pintura a dedo e, ao final,  preencham a letra ―x‖. 

 
 

FOLHA 58 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
LETRA X 

 
PINTE OS DESENHOS CUJOS NOMES INICIAM COM A LETRA ―X‖ EM SEGUIDA, COM A TINTA DE PINTURA A 
DEDO, PREENCHA A LETRA ―X‖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

XERIFE CASA XALÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

MALA XÍCARA BONÉ 
 
 
 
 

  
                                 
 
 
 
 
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 – NATUREZA E CULTURA 
ESPELHO – FOLHA 59 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que vamos examinar quem somos e nos apresentar para nossos colegas de 
modo diferente e divertido. 
Comece por você, pegue um espelho, diga que vai se observar (movimenta a cabeça de um lado e de outro 
como se estivesse pensativa) e diga, meu cabelo é assim..., minha sobrancelha está aqui... e é igual a outra 
(vá apontando à medida que falar).  
Quando terminar, entregue o espelho para uma criança e peça, também para se observar. 
Pergunte; ―o seu cabelo é da mesma cor que o do fulano?‖, ―Onde está a sua sobrancelha?‖, ―Quem é mais 
alto?‖ etc. 
 
Expressões faciais – De frente para o espelho, peça aos alunos para fazerem uma cara feliz, triste, de dor, 
brava etc. Mostre cartazes com diversas fisionomias para que as crianças imitem. 
Faz de conta – Disponibilize fantasias, acessórios (chapéus, bijuterias, óculos etc.) e maquiagem e deixe as 
crianças explorarem a autoimagem livremente, inclusive utilizando o espelho como recurso. 
 
 
2º. Momento:  
Entregue a Folha 59 do caderno do aluno peça para que desenhem a si mesmo da forma que quiserem. 
 

FOLHA 59 

ATIVIDADE 1 – NATUREZA E CULTURA 
ESPELHO 

 
DESENHE SEU AUTORRETRATO NO ESPAÇO ABAIXO. 
 
Espera-se que a criança desenhe seu autorretrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
TEXTURAS – FOLHA 60 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Para essa aula, separe previamente alguns materiais como (folha de lixa, 
algodão, bucha de louça, colher), entre outros materiais para trabalhar a 
textura.  
Na roda de conversa, mostre diferentes objetos que separou. Fale das 
diferentes texturas. Proponha que feche os olhos e você entrega um objeto 
para um aluno e questione se esse objeto é (rugoso, liso, macio, áspero, 
mole, duro), estimule o tato. Faça isso com todos, pode ser que algum aluno 
não queira vendar os olhos, então faça com os demais. 
 
 
2º. Momento:  
Após a exploração do tato e as texturas, entregue uma folha de sulfite, peça que faça um desenho em cima 
da mesa. Após terminar o desenho, entregue outra folha de papel sulfite e uma folha de lixa e peça que 
desenhem por cima da lixa. Questione o que sentiram, em qual folha foi mais fácil desenhar. Explore as 
percepções em relação ao tato e textura. A seguir, disponibilize a Folha 60 do caderno do aluno e peça 
para colar os desenhos na folha do caderno do aluno. 
 

FOLHA 60 

ATIVIDADE 1 - ARTE 
TEXTURAS 

 
COLE AQUI SEUS DESENHOS. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 185 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 185 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – JUJU E AS PARTES DO CORPO 

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  
BOLICHE – FOLHA 61 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Com antecedência, separe garrafa PET de tamanho pequeno ou médio, pinte e deixe 
secar, separe também algumas bolas coloridas. 
Na roda de conversa, comente que vão fazer hoje uma atividade que se chama 
boliche. Pergunte se conhecem, se já jogaram ou se viram alguém jogando. Fale que 
o objetivo do jogo é acertar a bola nas garrafas, quanto mais garrafas você derrubar, 
maior será seus pontos. Levante e faça uma demonstração.  
 
2º Momento: 
Convide um dos alunos a começar, marque no chão onde o jogador deverá ficar para lançar a bola. Deixe 
que jogue e, ao final, peça que contem quantas garrafas ele derrubou. Ajude na contagem e anote no 
quadro. Os que não participam no momento podem bater palma e torcer pelos colegas. Espere todos 
participarem para fazer a contagem final. Sempre aponte para o número quando falar. Se quiser, pode repetir 
a rodada.  
Disponibilize a Folha 61 do caderno do aluno e peça que registre da melhor forma como foi a brincadeira. 
 

 
FOLHA 61 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
BOLICHE 

 
REGISTRE AQUI A NOSSA BRINCADEIRA DE BOLICHE. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
JUJU E AS PARTES DO CORPO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, apresente a história cantada. Faça a 
introdução: Juju e as partes do corpo (Autora Cláudia Corrêa).  
Contar a história musicalizando os versos e indicando cada 
parte do corpo. Orientar os movimentos e a exploração tátil do 
corpo.  
 
Em uma tarde de domingo, Juju saiu para passear no parque 
com sua mãe e quando chegou ao parque avistou muitos 
brinquedos legais! Depois de brincar com todos os brinquedos 
do parque, Juju disse aos seus irmãos: 
- Vamos brincar de o corpo fala. 
- Que brincadeira é essa Juju? Acabei de inventar! 
- Toda vez que eu falar uma parte do corpo, vocês mostrarão, 
certo! 
- Certo! 
Então convide as crianças a se levantarem, (não esqueça de reservar o espaço para a liberdade dos 
movimentos). 
 
Continuando a história, agora em forma de fala com ritmo. Pode usar o ritmo da música do lobo mal (Quem 
tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal?) 
  
ONDE USAMOS O CHAPÉU, 
O CHAPÉU, O CHAPÉU? 
ONDE USAMOS O CHAPÉU! 
MOSTRE AÍ ONDE É! 
  
ONDE FICAM OS NOSSOS OLHOS?  
NOSSOS OLHOS?  
NOSSOS OLHOS?  
ONDE FICAM OS NOSSOS OLHOS?  
MOSTRE AÍ ONDE É! 
 
ONDE FICAM AS NOSSAS ORELHAS? 
 NOSSAS ORELHAS?  
NOSSAS ORELHAS?  
ONDE FICAM AS NOSSAS ORELHAS?  
MOSTRE AÍ ONDE É! 
 
ONDE FICA A NOSSA A BOCA? 
A NOSSA BOCA, A NOSSA BOCA?  
ONDE FICA A NOSSA BOCA? 
MOSTRE AÍ ONDE É! 
 
ONDE FICA O POLEGAR? 
O POLEGAR? O POLEGAR? 
ONDE FICA O POLEGAR? 

MOSTRE AÍ ONDE É! 
 
ONDE FICA O POLEGAR? 
O POLEGAR? O POLEGAR? 
ONDE FICA O POLEGAR? 
MOSTRE AÍ ONDE É! 
 
 
ONDE FICA O DEDÃO DO PÉ? 
O DEDÃO DO PÉ? O DEDÃO DO PÉ? 
ONDE FICA O DEDÃO DO PÉ? 
MOSTRE AÍ ONDE É! 
 
ONDE FICAM OS NOSSOS BRAÇOS? 
OS NOSSOS BRAÇOS? OS NOSSOS BRAÇOS? 
ONDE FICAM OS NOSSOS BRAÇOS? 
MOSTRE AÍ ONDE É! 
 
ONDE FICAM AS NOSSAS PERNAS? 
AS NOSSAS PERNAS? AS NOSSAS PERNAS? 
ONDE FICAM AS NOSSAS PERNAS? 
MOSTRE AÍ ONDE É! 
 

 
2º. Momento:  
Dê parabéns a todos! Agradeça a participação e os incentive sempre a participar. Proponha que todos se 
sentem novamente e faça um momento de relaxamento. Pode colocar uma música calma de fundo.  
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 18 
 

AULAS DE 186 a 190 
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AULA 186 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 186 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

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

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
POSIÇÃO – FOLHA 62 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, passe o vídeo Trava língua O sapo dentro do saco 
 https://www.youtube.com/watch?v=Cauc_1R-kps  
Comente que todos irão brincar do O Sapo dentro de saco. Repita e letra.  
Trava língua 
OLHA O SAPO DENTRO DO SACO O SACO COM O SAPO DENTRO, 
O SAPO BATENDO PAPO E O PAPO SOLTANDO O VENTO. 
 
Estimule-os a participar. Comece a primeira rodada bem devagar e vá aumentando o ritmo conforme eles 
cantam. 
 
2º. Momento: 
Após terminar a música, pergunte se algum aluno consegue repetir o que foi dito. Pergunte as palavras que 
eles lembram. Pergunte: qual animal fala é falado na trava língua? onde colocaram o sapo dentro? Como 
estava o papo? Sabe o que é ―bater papo‖? 
Após a exploração do texto, entregue a Folha 62 do caderno do aluno, para que eles pintem de amarelo o 
sapo que está fora do saco e colem pedacinhos de papel verde no saco que tem o sapo. 
 

 
FOLHA 62 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
POSIÇÃO 

 
PINTE DE AMARELO O SAPO QUE ESTÁ FORA DO SACO E COLE PEDACINHOS DE PAPEL VERDE NO SACO 
QUE TEM O SAPO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Cauc_1R-kps
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA– FOLHA 63 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, retome a primeira parte da história da ―Princesa e a ervilha‖ 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. 
 
2º Momento: 
Após a leitura, apresente a Folha 63 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. 
 

FOLHA 63 

ATIVIDADE 2- LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA 

A MÃE DO PRÍNCIPE ORDENOU QUE, NO QUARTO DE HÓSPEDES, DEIXASSEM UMA ERVILHA SOBRE A 
MADEIRA DA CAMA E COLOCASSEM, POR CIMA, UM COLCHÃO REVESTIDO DE FORROS E DE LENÇÓIS 
BEM MACIOS. 
MANDOU TAMBÉM QUE EMPILHASSEM, AO TODO, SETE COLCHÕES. 
 
COMO ERA A JOVEM QUE CAUSOU TANTA DESCONFIANÇA NA MÃE DO PRÍNCIPE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 187 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Atividade Início Término Aula 187 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 65 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
COMBINAÇÕES – FOLHA 64 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que vão brincar do Jogo das Combinações 
(http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-
mim/livros/versao_digital/bichos_coisas_e_lugares_versao_digital.pdf). 
Mostre algumas cartelas (ver nas imagens que estão no link acima) e mostre as combinações: Floresta 
combina com Elefante, Girafa e Leão. Animais de estimação combinam com Cachorro e Gato. Converse com 
eles e peça que eles expliquem por que combinam (a cada imagem mostrada). 
Mostre mais uma ou duas imagens antes de começar a brincadeira. 
 
Depois desse momento, comece a brincadeira, mostre uma imagem com um grupo de elementos (usar as 
imagens que estão no link) e aí você pergunta: Combina com o quê? Com FAZENDA ou com MAR?  
Sempre dê duas alternativas, sendo uma delas a verdadeira. Ao responderem, peça que expliquem por que 
combinam. 
 
2º Momento: 
Entregue a Folha 64 do caderno do aluno, peça aos alunos para desenharem um grupo de combinações. 
No desenvolvimento da atividade, circule entre as crianças e faça a mediação quando preciso. 
 

FOLHA 64 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
COMBINAÇÕES 

 
DESENHE UM GRUPO DE COMBINAÇÕES. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/bichos_coisas_e_lugares_versao_digital.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/bichos_coisas_e_lugares_versao_digital.pdf
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA– FOLHA 65 DO CADERNO DO ALUNO 

Objetivos: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, CORES, SONS E IMAGENS 
 
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. 

 
A PRINCESA E A ERVILHA 

ERA UMA VEZ UM PRÍNCIPE QUE VISITOU MUITOS 
REINOS A PROCURA DE UMA PRINCESA PARA SE 
CASAR. 
CONTUDO, SEMPRE SE DESANIMAVA, A PONTO DE 
DUVIDAR SE SERIA POSSÍVEL ENCONTRAR SUA 
VERDADEIRA AMADA. 
APÓS MUITAS TENTATIVAS, ELE RETORNOU 
DESILUDIDO PARA SEU PALÁCIO. 
EM UMA NOITE TEMPESTUOSA, OUVIA-SE, A 
DISTÂNCIA, ALGUÉM A CHAMAR ATRÁS DO 
PORTÃO. 
ERA UMA DONZELA ENCHARCADA E 
DESPENTEADA. A ÁGUA ESCORRIA PELO ROSTO E 
PELOS SAPATOS. 
ELA CONFIRMOU SER UMA PRINCESA. 
DESCONFIADA, A RAINHA DISSE AO FILHO: 
— LOGO DESCOBRIREMOS SE A JOVEM DIZ A 
VERDADE! 
A MÃE DO PRÍNCIPE ORDENOU QUE, NO QUARTO 
DE HÓSPEDES, DEIXASSEM UMA ERVILHA SOBRE 

A MADEIRA DA CAMA E COLOCASSEM, POR CIMA, 
UM COLCHÃO REVESTIDO DE FORROS E DE 
LENÇÓIS BEM MACIOS. 
MANDOU TAMBÉM QUE EMPILHASSEM, AO TODO, 
SETE COLCHÕES. 
NA MANHÃ SEGUINTE, PERGUNTARAM À JOVEM 
SE HAVIA DORMIDO BEM. 
— OH! MUITO MAL! NÃO CONSEGUI FECHAR OS 
OLHOS DURANTE TODA A NOITE. 
ALGO DEIXOU MEU CORPO DOLORIDO. TIVE A 
IMPRESSÃO DE ESTAR DEITADA SOBRE UM 
OBJETO ESFÉRICO, RESISTENTE, PEQUENINO. FOI 
HORRÍVEL! 
COM ESSE TESTE, A FAMÍLIA REAL CERTIFICOU-
SE DE QUE A JOVEM ERA HONESTA. SOMENTE 
UMA LEGÍTIMA PRINCESA SENTIRIA O INCÔMODO 
PROVOCADO POR UM GRÃO DE ERVILHA. 
O PRÍNCIPE FINALMENTE SE CASOU COM A 
PRINCESA.  
E FORAM FELIZES PARA SEMPRE! 

 
Fonte: http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-
mim/livros/versao_digital/a_princesa_e_a_ervilha_versao_digital.pdf 
 
2º Momento: Após a leitura, apresente a Folha 65 do caderno do aluno para 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 65 

ATIVIDADE 2 - LINGUAGEM/DIÁLOGO COM O TEXTO 
A PRINCESA E A ERVILHA 

NA MANHÃ SEGUINTE, PERGUNTARAM À JOVEM SE HAVIA DORMIDO BEM. 
— OH! MUITO MAL! NÃO CONSEGUI FECHAR OS OLHOS DURANTE TODA A NOITE. 
ALGO DEIXOU MEU CORPO DOLORIDO. TIVE A IMPRESSÃO DE ESTAR DEITADA 
SOBRE UM OBJETO ESFÉRICO, RESISTENTE, PEQUENINO. FOI HORRÍVEL! 
 
A FAMÍLIA REAL FEZ UM TESTE PARA VER SE A JOVEM ERA HONESTA, COMO FOI 
ESSE TESTE? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

  

http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/a_princesa_e_a_ervilha_versao_digital.pdf
http://alfabetizacao.mec.gov.br/images/conta-pra-mim/livros/versao_digital/a_princesa_e_a_ervilha_versao_digital.pdf
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AULA 188 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 188 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 67 do caderno do aluno  

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA Y– FOLHA 66 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente vão relembrar o alfabeto. Leia o alfabeto 
de forma coletiva e pausada no ALFABETO COLETIVO. Ao ler, aponte a 
letra e a figura que está na imagem. 
Quando chegar na letra Y comente que podemos encontrá-la em algumas 
marcas de produtos (ypê = nome de um tipo de árvore, mas também 
marca de produtos de limpeza, yamaha = marca de motocicleta, yakult = 
marca de leite fermentado). Você pode levar algumas embalagens. Se 
não puder, mostre as imagens com a letra Y destacada. 
Pergunte se eles conhecem alguma pessoa com nome que começa com 
Y. Se disserem que sim, pergunte o nome e escreva no quadro para que 
todos possam ver como se escreve. 
 
Emita o som destacando a letra ―Y‖ e peça que repitam da mesma forma 
para que eles possam escutar o som da letra. Faça bem devagar. Acrescente outras palavras que começam 
com a letra Y. 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 Y, disponibilize a Folha 66 do caderno do aluno peça que preencham a letra Y 
com papel laminado picado e desenhem a letra inicial que está faltando. 
 

FOLHA 66 

 
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.  
 

 
 
 
 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
TRABALHANDO A LETRA Y 

PREENCHA A LETRA Y COM PAPEL LAMINADO PICADO OU DE OUTRA FORMA DIVERTIDA. 
DESENHA A LETRA INICIAL QUE ESTÁ FALTANDO NAS PALAVRAS ABAIXO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

YOUTUBE 

YOGA YOGURTE 

YAHOO! 



166  

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
 CONTAGEM – FOLHA 67 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Hoje será relembrado os numerais de 1 a 9. 
Na roda de conversa, faça a leitura dos numerais de forma oral e coletiva. Aproveite as mãos de velcro e 
reconte de 1 a 9, levantando os dedinhos e solicitando que as crianças façam o mesmo. 
Volte a fazer perguntas que tenham como respostas números de 1 a 9. Sempre mostrando as imagens com 
os números e a quantidade representada. 
Quantos dias tem a semana? 
Quantos lados tem um quadrado? 
Quantas bocas você tem? 
Quantos olhos? Orelhas? 
Quantos lados tem um triângulo? 
E assim por diante. Lembre-se de, a cada pergunta, auxiliar a resposta, apontando para os elementos da 
figura. 
 
Convide-os a apontar algo que está na sala para contarem (lápis, borracha, cadeiras etc.). 
 
2º. Momento:  
Na proposta da Folha 67 do caderno do aluno peça que completem a lagarta com a pontinha dos dedos, de 
acordo com a numeração ao lado. Ajude-os a realizar a atividade. 

 
 

FOLHA 67 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
CONTAGEM 

COMPLETE O CORPO DA LAGARTA COM AS PONTINHAS DOS DEDOS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE 
INDICADA. 
 
 
 
 
 
                               1 bolinha                                                                                                            6 bolinhas 
 

 
                               2 bolinhas                                                                                                          7 bolinhas 
 

 
                                3 bolinhas                                                                                                          8 bolinhas 
 

 
 
                               4 bolinhas                                                                                                          9 bolinhas 
 

 
                               5 bolinhas 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 
 

 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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AULA 189 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 189 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 69 do caderno do 
aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – Folha 70 do caderno do aluno 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
DIREITA/ESQUERDA – FOLHA 68 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Na roda de conversa, questione: Quem aqui sabe qual é a mão 
direita? Levante a mão direita. Quem sabe qual é a mão 
esquerda? Levanta a mão esquerda, quem sabe qual pé é o 
direito? Levante e dê dois pulos com o pé direito, repita a mesma 
coisa com o pé esquerdo.  
Mostre uma imagem (com a da figura ao lado) e fale:  
 
O PATO LELÉ É TODO AMARELO (pergunte: quem é o pato 
Lelé? 
O PAPO LALÁ TEM VÁRIAS CORES: VERDE, VERMELHO E 
CINZA (pergunte: quem é o pato Lalá?) 
Eles são muito amigos e sempre nadam juntos. 
Qual é o pato da direita? qual é o pato da esquerda? Comente que para auxiliar a 
resposta eles podem estender as mãos com as unhas viradas para cima e 
lembrar qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Assim fica mais fácil saber 
a resposta. Faça uma demonstração. Depois mostre outras imagens com dois 
elementos (um à direita e outro à esquerda), como as do exemplo ao lado e 
pergunte: O que está à direita? O que está à esquerda? Demonstre novamente com suas mãos, identificando 
sua mão direita e esquerda para, depois, responder. 
 
2º Momento:  
Após a roda de conversa entregue a Folha 68 do caderno do aluno e peça que pintem as unhas da mão 
esquerda de rosa e da mão direita de vermelho. Desenhar um relógio no pulso esquerdo e um anel no menor 
dedo da mão direita. Pode brincar, falando que essa mão é da professora.  
 

FOLHA 68 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DIREITA / ESQUERDA 

 
PINTE AS UNHAS DA MÃO ESQUERDA DE ROSA E DA MÃO DIREITA DE VERMELHO. DESENHE UM 
RELÓGIO NO PULSO ESQUERDO E UM ANEL NO MENOR DEDO DA MÃO DIREITA.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
 MANHÃ, TARDE E NOITE – FOLHA 69 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que você vai passar um vídeo muito bacana (MANHÃ, TARDE E NOITE - 
FOFOTURMA - https://www.youtube.com/watch?v=2scvBOD7I_0). Se não for possível cante para eles 
desenho no quadro a representação desses períodos. 
Depois mostre imagens que representem a MANHÃ, a TARDE e a NOITE. Comente sobre a rotina do seu 
dia, comente o que faz de manhã, de tarde e à noite para que os alunos também comentem o dia deles. A 
partir do que eles falam, faça intervenções de modo a explorar o tema. 
 

MANHÃ, TARDE E NOITE – FOFOTURMA 

 
LÁ VEM O SOL 
O SOL, O SOL 
COMEÇANDO AMANHÃ 
MANHÃ, MANHÃ 
O GALO A CANTAR 
CANTAR, CANTAR 
PRA DAR SEU BOM DIA 
BOM DIA, BOM DIA 
QUANDO O SOL ESTÁ BEM ALTO 
JÁ É MEIO-DIA 
MEIO-DIA, MEIO-DIA 
É HORA DO ALMOÇO 
GOSTOSO, GOSTOSO 
COMER COM ALEGRIA 
ALEGRIA, ALEGRIA 
DEPOIS VEM À TARDE 
BOA TARDE, BOA TARDE 
 

VEM JUNTO BRINCAR 
BRINCAR, BRINCAR 
É BOM PARA APRENDER 
APRENDER, APRENDER  
E A TURMA CRESCER 
CRESCER, CRESCER 
A CORUJA AVISA 
QUE A NOITE CHEGOU 
CHEGOU, CHEGOU 
É HORA DE DORMIR 
DORMIR, DORMIR 
BEIJINHO, BOA NOITE 
BOA NOITE, BOA NOITE 
O DIA DE HOJE FOI MUITO LEGAL 
A FOFOTURMA VAI SE RECOLHER 
MAS O MELHOR DE TUDO É SABER 
QUE AMANHÃ COMEÇA TUDO DE NOVO 
DE NOVO, DE NOVO. 

 
2º Momento: 
Entregue para cada aluno um conjunto de figuras que representem a MANHÃ, TARDE e NOITE. Distribua a 
Folha 69 do caderno do aluno para que eles colem as figuras de acordo com a rotina do dia de cada um.  

 
FOLHA 69 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
MANHÃ, TARDE E NOITE  

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

 
  

Cole aqui o que você faz 
pela MANHÃ. 

 

Cole aqui o que você faz à 
TARDE. 

 

Cole aqui o que você faz à 
NOITE 

https://www.youtube.com/watch?v=2scvBOD7I_0
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
PALITOS – FOLHA 70 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Como antecedência, prepare um kit para cada criança (6 patinhos de cores diferentes) Na roda de conversa, 
mostre imagens de pessoas em pé e de pessoas deitadas de objetos que estão na vertical e que estão na 
horizontal. Para cada um, trabalhe esses conceitos. Por exemplo, mostre uma imagem de uma menina ou 
menino em pé e pergunte: Ele(a) está em pé ou deitado(a)? Explique essa ideia pegando, por exemplo, uma 
boneca e mostrando a diferença entre estar em pé e deitada. Faça um gesto ―de cima para baixo‖, indicando 
VERTICAL e do ―lado esquerdo para o direito‖, indicando HORIZONTAL. Agora, mostre uma linha na vertical 
e uma linha na horizontal. Repita, para cada linha o gesto de VERTICAL e o de HORIZONTAL. Agora, você 
vai pedir que eles desenhem no ar uma linha vertical em uma linha horizontal. Se tiverem dificuldades, ajude-
os. Faça você o gesto de cima para baixo, falando ao mesmo tempo esta linha é VERTICAL, porque ela está 
em pé. Faça o gesto do lado direito para o lado esquerdo, indicando que esta linha é horizontal porque está 
deitada. 
A seguir, mostre uma imagem com somente 2 palitinhos de cores diferentes: um em pé e outro deitado. 
Pergunte: Qual é a cor do palitinho que está na vertical, ou seja, em pé? Qual é o palitinho que está na 
posição horizontal, ou seja, deitado?  
A próxima imagem a ser mostrada deverá ter 4 palitos: 2 em pé e 2 deitados. Faça as mesmas perguntas, 
treinando este conceito. 
 
Na roda de conversa, mostre aos alunos fichas com palitos coloridos em pé, deitados, de lado. De diversas 
maneiras diferentes. Pergunte: (quantos palitos estão de pé (na vertical), quantos estão deitados (na 
horizontal) importante falar horizontal e vertical e explicando como é a posição, assim o aluno vai ampliando 
seu vocabulário’. Distribua fichas diferentes aos alunos. 

 
2º Momento: 
Entregue o kit de palitos e uma imagem com seis palitos (alguns na 
vertical e outros na horizontal, conforme figura ao lado). Peça que colem 
na Folha 70 do caderno do aluno palitos na mesma posição da figura. 
 
 
 

 
FOLHA 70 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
COLANDO PALITOS 

 
COLE AQUI OS PALITOS NOS FORMATOS QUE ESTÃO VENDO NA SUA FICHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 190 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 190 

1ª 7h30 8h20 Em Sala/Rotina: 
Acolhimento 
- Seguir o roteiro apresentado na primeira semana. 
- Atividade 1 – Corrida 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – A MULHER DO SAPO 

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 3 – ARTE 
ESQUERDA/DIREITA 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Preparar a sala para que os alunos façam uma corrida ―da direita para a 
esquerda‖, ou seja, eles vão cruzar a sala e sedimentar os conceitos de ―direita‖ 
e ―esquerda‖. 
 
Na roda de conversa explique que farão uma corrida de obstáculos. Pergunte se 
eles sabem o que é uma corrida de obstáculos. Deixe-os falar à vontade. 
Demonstre como será a corrida. Nesse momento, coloque ―obstáculos‖ pelo 
caminho, tanto à direita quanto a esquerda da criança que correrá. 
 
2º Momento:  
Antes de começar a corrida, para cada corredor, você pedirá: 
- pegue ―x‖ objetos à sua direita ou à sua esquerda. 
Alterne entre direita e esquerda. 
Na 2ª. rodada, o desafio pode ser maior, onde você pedira: 
- pegue ―x‖ objetos à sua direita e ―y‖ objetos à sua esquerda. 
 
Para auxiliar, antes de começar a corrida, você pode entregar um relógio de pulso feito de papelão para que 
coloquem na mão esquerda e, assim, facilitar a atividade. 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
 A MULHER DO SAPO 

 
Campo de experiência: 
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 
1º Momento: 
Forme uma roda, para que comecem uma brincadeira, explique que você vai cantar algo como: quem não 
bate palma é a mulher do sapo, é a mulher do sapo... e vai dizendo vários gestos e todos tem que repetir. 
Essa brincadeira pode ser realizada na área externa. 
 
2º Momento:  
Coloque a música e comece a brincadeira https://www.letras.mus.br/balangandan/a-mulher-do-sapo/ 
 
 
QUEM NÃO ESTÁ SENTADO É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
QUEM NÃO ESTÁ EM PÉ É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
 
QUEM NÃO ESTÁ PULANDO É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
QUEM NÃO ESTÁ DANÇANDO É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
 
QUEM NÃO ESTÁ ESTÁTUA É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
QUEM NÃO ESTÁ BATENDO PALMAS É A 
MULHER DO SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
 
 
QUEM NÃO ESTÁ BATENDO OS PÉS É A 
MULHER DO SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
QUEM NÃO ESTÁ COM A MÃO NA CABEÇA 
É A MULHER DO SAPO, É A MULHER DO SAPO 
É A MULHER DO SAPO! 

 
QUEM NÃO ESTÁ COM A MÃO NA CINTURA 
É A MULHER DO SAPO, É A MULHER DO SAPO 
É A MULHER DO SAPO! 
QUEM NÃO ESTÁ REBOLANDO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO 
É A MULHER DO SAPO! 
 
QUEM NÃO ESTÁ SENTADO É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
QUEM NÃO ESTÁ DEITADO É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
 
QUEM NÃO ESTÁ DORMINDO É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 
QUEM NÃO ESTÁ ACORDADO É A MULHER DO 
SAPO 
É A MULHER DO SAPO É A MULHER DO SAPO! 

 
 
 
 
 
  

https://www.letras.mus.br/balangandan/a-mulher-do-sapo/


173  

 
 

Planejamento Semanal  
 

SEMANA 19 
 

AULAS DE 191 a 195 
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AULA 191 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 191 

1ª 7h30 8h20 Em Sala/Rotina: 
Acolhimento 
- 1º Momento: Boas-vindas! Momento de alegria! (pag. 38) 
- Entrega dos crachás (pag. 16) 
- Conversa com as crianças sobre as férias 
- Chamada com as fichas e Contagem das crianças da turma 
(pag. 16) 
- Organização da rotina com as plaquinhas (pag. 17) 
- Escolha dos ajudantes (pag. 17) 
- Que dia é hoje? Fazer atividade Calendário (pag. 14). 
- Atividade Como está o tempo? (pag. 15) 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Leitura das vogais e dos números até 5 (pag. 16) 
- Atividade 1 – Folha 71 do caderno do aluno 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 72 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

Tempo total de permanência: 9 horas-relógio Tempo Pedagógico: 11 módulos-aula 
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ATIVIDADE 1 – ROTINA  
LETRA Z – FOLHA 71 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, leia o alfabeto de forma coletiva e pausadamente, comente que 
a letra do dia será a letra ―Z‖. Fale algumas palavras que começam com essa letra 
(Zebra – Zero – Zoológico, etc).  Emita o som destacando a letra ―Z‖ e peça que 
repitam da mesma forma para que eles possam escutar o som da letra. 
Escreva a letra―Z‖ no quadro. Faça bem devagar. Mostre imagens e pergunte o que é, 
sempre chamando a atenção para o som produzido pela letra trabalhada. Proponha 
que falem devagar o som. 
Disponibilize folha e tinta de pintura a dedo e convide-os a fazer a letra ―Z‖ molhando o 
dedo na tinta e escrevendo no papel. 
 
2º Momento: 
Após a exploração da letra ―Z‖, distribua a Folha 71 do caderno do aluno e peça que preencham a letra Z 
fazendo listras como o giz de cera preto, imitando as listras da Zebra e que pintem os desenhos que 
começam com a letra ―Z‖ 

FOLHA 71 

 
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.  
  

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
LETRA Z 

 
PINTE AS FIGURAS QUE COMEÇAM COM A LETRA ―Z‖ E, COM GIZ DE CERA, CUBRA O PONTILHADO DESSA 
LETRA. 
 
Espera-se que a criança pinte o ziper e a zebra e que faça listras na letra ―Z‖. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ZÍPER BORBOLETA ZEBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:__________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA – FOLHA 72 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
EIXO: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento:  
Ainda dando seguimento a sequência didática com a historinha dos ―A princesa e a ervilha‖ apresente a 
proposta na roda, iniciando uma conversa a respeito de alguém que ela conheça que seja tão honesta e 
sincera quanto a princesa. 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. 
 
Na proposta da Folha 72 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 72 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
A PRINCESA E A ERVILHA 

 
A MÃE DO PRÍNCIPE ORDENOU QUE, NO QUARTO DE HÓSPEDES, DEIXASSEM UMA 
ERVILHA SOBRE A MADEIRA DA CAMA E COLOCASSEM, POR CIMA, UM COLCHÃO 
REVESTIDO DE FORROS E DE LENÇÓIS BEM MACIOS. MANDOU TAMBÉM QUE 
EMPILHASSEM, AO TODO, SETE COLCHÕES. 
COM ESSE TESTE, A FAMÍLIA REAL CERTIFICOU-SE DE QUE A JOVEM ERA HONESTA. 
SOMENTE UMA LEGÍTIMA PRINCESA SENTIRIA O INCÔMODO PROVOCADO POR UM 
GRÃO DE ERVILHA. 

 
AGORA RESPONDA VOCÊ CONHECE ALGUÉM QUE SEJA MUITO HONESTA E SINCERA ASSIM COMO A 
PRINCESA? REPRESENTE ESSA PESSOA ABAIXO. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 192 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 192 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 73 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  
CORRENTE 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: 
Antes de iniciar a roda de conversa. Corte quadradinhos 
de papel, marque um numeral em cada, pegue o furador 
e faça um furo. 
Coloque um aro de corrente e coloque em cada cartela. 
Os outros aros coloque em um saquinho. 
 
Na roda de conversa, explique como será a brincadeira. 
No início cada cartela terá somente um aro da corrente. 
Levante uma das cartelas com o número e pergunte 
qual número é mostrado na cartela e quantos aros. Vá 
colocando os aros da corrente de dentro da fora para 
que façam  a contagem até que fique igual ao número 
mostrado na cartela. 
 
2º Momento: 
Após a explanação da atividade, pegue alguns elos de plástico coloridos ou clips de plástico e distribua entre 
os grupos já formados nas mesas para que cada ficha tenha a quantidade de elos indicada. Pode fazer o 
numeral de 1 a 9, circule pela sala e vai observando quem está com mais ou quem está com menos 
dificuldade. Se perceber algum aluno com dificuldade conte com ele os elos de acordo com o número 
indicado, 
 
 

ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA – FOLHA 73 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
Professor, essa atividade tem o objetivo de colocar à disposição das crianças materiais como, retalhos de 
tecidos, cola e papeis de variadas cores, formas e tamanhos, dessa forma as crianças vão interagir com seu 
próprio espaço, ou seja, sentido, posição e direção. Possibilita também que elas explorem formas, 
desenvolvam a intuição e a criatividade, tendo condições de construir e reconstruir, entre outras coisas. 
 
1º Momento: Na roda de conversa, apresente aos alunos a proposta da Folha 73 do caderno do aluno: 
Construir um palácio bem bonito e grande. Disponibilize os materiais e incentive-os a usar a sua criatividade. 

 
FOLHA 73 

ATIVIDADE 2 LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA 

REPRESENTE NO ESPAÇO ABAIXO, O PALÁCIO QUE VOCÊ CONSTRUIU. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_______________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 193 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 193 

1ª 7h30 8h20 Entrada/Acolhimento:  
Em Sala/Rotina: 
- Formação da roda de conversa 
- Entrega dos crachás 
- Conversa com as crianças sobre o dia anterior  
- Chamada com as fichas 
- Organização da rotina com as plaquinhas 
- Contagem das crianças da turma 
- Escolha dos ajudantes 
- Como está o tempo 
- Que dia é hoje? Calendário 
- Conversa sobre a atividade que irão desenvolver  
- Atividade 1 – Folha 74 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 75 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  
FORMAS GEOMÉTRICAS – FOLHA 74 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência:  
TRAÇOS, SONS. CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Com antecedência, prepare em um papel bem grande e faça uma trilha com 
um cachorro em uma ponta e, na outra, sua comida. Essa trilha deve conter 
o caminho pontilhado e figuras geométricas em branco, como exemplifica a 
figura ao lado. 
 
Na roda de conversa, retome o tema ―figuras geométricas‖, peça para que os 
alunos desenhem ―no ar‖ um triângulo, um círculo e um quadrado, como se 
estivessem realmente desenhando.  
 
Forneça para as crianças figuras geométricas coloridas para que formem o caminho 
do cachorro até a sua comida. Deverão trabalhar em conjunto.  
 
2º Momento:  
Disponibilize a Folha 74 do caderno do aluno, peça que enfeitem a roupa do palhaço 
com as figuras geométricas. Auxilie na execução da atividade. Peça que pintem os triângulos de verde, os 
círculos de vermelho e os quadrados de amarelo. 
 
 

FOLHA 74 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
FORMAS GEOMÉTRICAS 

 
VAMOS ENFEITAR NOSSO PALHAÇO DE ACORDO COM AS CORES, FORMAS E QUANTIDADES INDICADAS.  
PINTE OS TRIÂNGULOS DE VERDE, OS CÍRCULOS DE VERMELHO E OS QUADRADOS DE AMARELO. 
A criança dever pintar os triângulos de verde, os círculos de vermelho e os quadrados de amarelo. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
CONTAGEM – FOLHA 75 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, inicie perguntando:  
Quem já foi a uma festa de aniversário? Como foi?  Deixe cada um falar, diga que quem quiser comentar 
levanta o dedo e a professora pede para contar, assim quando um colega estiver falando peça que espere a 
vez dele falar. 
Dê mais alguns exemplos. Mostre duas laranjas em uma imagem e, na outra, mostre uma laranja e pergunte 
quantas laranjas tem as duas imagens. Conte com eles, apontando para cada laranja. 
Faça o mesmo com outros objetos para que entendam bem o que estão fazendo. 
 
2º. Momento:  
Após a exploração da contagem, disponibilize a Folha 75 do caderno do 
aluno e leia para elas a situação problema contida na atividade. Peça que 
representem, com números ou com palitinhos, quantas meninas, quantos 
meninos e quantas crianças tem ao todo nas imagens. Circule pela sala e 
acompanhe o desenvolvimento da atividade ajudando quando necessário.  

 
 

FOLHA 75 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CONTAGEM 

 
OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO E REGISTRE O NÚMERO DE MENINAS E MENINOS NOS LOCAIS 
INDICADOS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUANTAS MENINAS?                                                                                   QUANTOS MENINOS ? 

 
 
 
 
 
 
QUANTOS AMIGOS VIERAM AO TODO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:___________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 194 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 194 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 77 do caderno do 
aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – UM PRESENTE PARA CAIO 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
CONTAGEM– FOLHA 76 DO CADERNO DO ALUNO 

Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, faça a leitura coletiva com os alunos dos numerais de 1 a 9, sempre pedindo para que 
mostrem com os dedinhos a quantidade que está falando. 
Pegue alguns objetos e peça que ajudem a contar (vamos contar quantas tampinhas eu tenho?) e faça a 
contagem oralmente com eles. 
Lembre-os que, nesta semana, trabalharam uma atividade sobre a festa de aniversário do Caio. Pergunte se 
eles lembram. 
Informe que, na festa, tinha (ver exemplo das peças na figura ao lado) 
1 Bolo 
Que Caio comeu 2 brigadeiros e 3 chocolates. 
Ele fez 4 anos e seus 5 amigos foram à festa 
Tinha 6 balões e 7 cadeiras, 8 pirulitos enfeitavam a mesa e ele recebeu 9 presentes. 
 
Enquanto conta essa história,  vá mostrando as pecinhas. 
 
 
2º Momento: 
Distribua entre os alunos as fichas que representam a festa de aniversário com numerais e quantidades, 
confome figura.  
Entregue a Folha 76 do caderno do aluno e explique que irão colar ao lado dos numeros as suas 
representações. 

FOLHA 76 

ATIVIDADE 1 – ROTINA 
CONTAGEM 

 
CONTE E COLE AO LADO DOS NUMERAIS O QUE TINHA NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE CAIO. 
 

 
 
Espera -se que as crianças com o auxilio da professora cole as figuras de acordo com os numerais 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
A FESTA DE ANIVERSÁRIO – FOLHA 77 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º. Momento: Inicie a aula com a turma organizada Na roda de conversa, perguntando para os alunos se 
eles sabem o dia do aniversário. Instigue os alunos a descobrirem a relação entre data de nascimento e 
aniversário. Em seguida, explique para a turma que a comemoração do aniversário significa festejar o 
nascimento. Quem já fez aniversário esse ano? Quem ainda vai fazer? Quantos anos? E assim por diante 
comente sobre a festa de aniversário. 
 
2º Momento:  
Após a explanação do tema aniversário, apresente a música: Parabéns da Xuxa 
 
HOJE VAI SER UMA FESTA 
BOLO E GUARANÁ 
MUITO DOCE PRA VOCÊ 
É O SEU ANIVERSÁRIO 
VAMOS FESTEJAR 
E OS AMIGOS RECEBER 
MIL FELICIDADES E AMOR NO CORAÇÃO 
QUE A SUA VIDA SEJA SEMPRE DOCE E EMOÇÃO 
BATE, BATE PALMA QUE É HORA DE CANTAR 
AGORA TODOS JUNTOS VAMOS LÁ 
PARABÉNS 
PARABÉNS 
HOJE É O SEU DIA 
QUE DIA MAIS FELIZ 
PARABÉNS 
PARABÉNS 
CANTE NOVAMENTE 
QUE A GENTE PEDE BIS 
É PIQUE, É PIQUE 
É PIQUE, É PIQUE, É PIQUE 
É HORA, É HORA 
É HORA, É HORA, É HORA 
 

RÁ TI BUM 
HOJE VAI SER UMA FESTA 
BOLO E GUARANÁ 
MUITO DOCE PRA VOCÊ 
É O SEU ANIVERSÁRIO 
VAMOS FESTEJAR 
E OS AMIGOS RECEBER 
MIL FELICIDADES E AMOR NO CORAÇÃO 
QUE A SUA VIDA SEJA SEMPRE DOCE E EMOÇÃO 
BATE, BATE PALMA QUE É HORA DE CANTAR 
AGORA TODOS JUNTOS VAMOS LÁ 
PARABÉNS 
PARABÉNS 
HOJE É O SEU DIA 
QUE DIA MAIS FELIZ 
PARABÉNS 
PARABÉNS 
CANTE NOVAMENTE 
QUE A GENTE PEDE BIS 

3º Momento:  
Entregue a Folha 77 do caderno do aluno e fale: vamos decorar o bolo de aniversário. Entregue vários 
materiais (pedacinhos de papel, tinta de pintura a dedo, cola colorida, gliter, lantejola, confetes...) para que 
eles colem e enfeitem o bolo a seu modo. 
 

FOLHA 77 

ATIVIDADE 1 – NATUREZA E CULTURA 
DECORAR BOLO DE ANIVERSÁRIO 

 
DEIXE O BOLO BEM ENFEITADO E BEM COLORIDO. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:_____________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 3 – ARTE 
UM PRESENTE PARA CAIO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Com antecedência, faça caixinhas de presente para as crianças decorarem. 
Para essa aula as crianças vão decorar uma caixa de presente. Separe rolinhos, fitas e papel de presente 
para decorar. 
 
Na roda de conversa, comente que vão fazer um desenho representando o que eles dariam de presente para 
Caio. Além disso, vão decorar uma caixa de presente.  
 
2º. Momento:  
Disponibilize, para cada criança, uma folha de papel sulfite para que desenhem o presente e a caixa de 
presente.  
Peça para que faça um desenho representando o presente que daria para Caio e, depois, ajude-os a decorar 
as caixinhas e deixe que enfeitem à vontade. Ao finalizar, eles deverão colocar o desenho dentro da caixa de 
presente. Pode deixar que levem  para casa. 
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AULA 195 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 195 

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 – BOLO DE ANIVERSÁRIO 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – Folha 78 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  
BOLO DE ANIVERSÁRIO 

 
Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:   
Na roda de conversa volte a comentar sobre o aniversário de Caio. 
Pergunte: o que todo aniversário tem? Vá dando dicas até que falem ―Bolo‖. 
Convíde-os a ajudar no preparo do bolo. 
 
2º Momento: 
Prepare junto com a turma um bolo simples, de preferência para o bolo de liquidificador. Veja uma receita: 
 
Ingredientes:  
1 xíc. de oleo; 
3 ovos; 
3 xíc. de farinha de trigo; 
2 xíc. de açúcar; 
2 cenouras médias; 
1 colher de fermento. 
 
Preparo:  
Colocar no liquidificador a cenoura, os ovos, óleo e açúcar. Misture esses ingredientes e numa bacia misture 
a farinha e o fermento. Assar no forno com temperatura de 180° por aproximadamente 40 min. 
Apresente apresentar cada um dos ingredientes e oferecer para que as crianças provem, ampliando o 
repertório de sabores conhecido por elas. 
Cada criança poderá contribuir acrescentando um ingrediente ao bolo. É interessante que eles participem de 
todas as etapas, colocando os ingredientes, misturando a massa após passar pelo liquidificador, despejando 
a massa na fôrma e levando ao forno, sempre lembrando de garantir a segurança do grupo com objetos 
quentes ou cortantes. Enquanto estiver no forno, a professora, deve alertar sobre os cuidados com a alta 
temperatura do forno acompanhando cada criança para ver se está pronto algumas vezes. A participação 
das crianças em cada etapa de preparação do bolo estimulará a percepção quanto ao processo de 
transformação dos ingredientes usados.  
 
3º Momento: 
Quando o bolo estiver pronto, as crianças poderão brincar de parabéns e assoprar coletivamente a vela de 
aniversário, em um bolo de massinha ou algo para representação do bolo e da vela. As crianças poderão 
ajudar a cortar o bolo com a espátula e servir aos demais amigos 
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ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
O QUE SERÁ QUE TEM DENTRO DESSA CAIXA? – FOLHA 78 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente com as crianças que irão formar meio círculo para poder participar da 
atividade, a música será para descobrir o que tem na caixa. 
 
Organize os alunos em um meio círculo, pegue uma caixa de papelão já decorada. Apresente a música: 
https://www.youtube.com/watch?v=ypBHIwHRW4Q 
A caixa musical pode ser feita com uma caixa de sapatos. Recorte um buraco no meio e cubra as bordas do 
recorte com durex colorido para não machucar o bracinho da criança. Coloque imagens de bichinhos e 
objetos que aparecem nas músicas que vocês vão  cantar. 
E, então, pergunte a um dos alunos: O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? 
Eu não sei, não! Para descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão! 
E peça a um aluno para que coloque a mão e tire algo de dentro da caixa, faça isso com todos os alunos. 
 
2º. Momento: Na proposta da Folha 78 do caderno do aluno peça para que peguem um objeto dentro da 
caixa e compartilhem com os colegas. 

FOLHA 78 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
O QUE SERÁ QUE TEM DENTRO DESSA CAIXA? 

 
DESENHE O QUE VOCÊ ENCONTROU DENTRO DA CAIXA. 
Resposta pessoal. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ypBHIwHRW4Q
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Planejamento Semanal  
 

SEMANA 20 
 

AULAS DE 196 a 200 
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AULA 196 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 196 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 80 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  
DADO DIVERTIDO – FOLHA 79 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Para essa atividade, prepare com antecedência um dado e, em cada face, 
escreva uma ação a ser realizada pelas crianças. As palavr  vas podem incluir: 
pular, rodar, sentar, acenar, deitar e abraçar e deve conter a imagem de cada 
ação para facilitar o entendimento. 
Na roda de conversa comente que a atividade vai exigir atenção e 
movimentação. Apresente o dado aos alunos e fale que em cada parte dele tem 
uma ação para fazer. Mostre cada lado do dado e demonstre cada ação. 
Explique que cada um irá jogar o dado pelo menos 1 vez e que deve realizar a 
ação que o dado apresentar.  
Ao jogar o dado, fale em voz alta a ação que devem realizar: PULAR! RODAR! E assim por diante. 
A atividade pode ser acompanhada de uma música. 
 
2º Momento:  
Disponibilize figuras com as ações representadas no dado. Na Folha 79 do caderno do aluno peça para o 
aluno pintar e colar a ação que ele fez. 
 

FOLHA 79 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DADO DIVERTIDO 

 
PINTE E COLE AQUI O MOVIMENTO QUE VOCÊ REPRESENTOU. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA – FOLHA 80 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
EIXO: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
1º Momento: 
Essa atividade encerra a sequência didática da história ―A Princesa e a Ervilha‖ e sua proposta é trabalhar 
com a descrição das características dos personagens da história. Volte a contar a história interrompendo em 
alguns momentos para perguntar sobre essas características. 
No momento da festa de casamento, pegunte às crianças o que eles acham que é uma ―festa de 
casamento‖? O que isso significa? Deixe-os falar e vá complementando esse conceito. 
 
2º Momento: 
Ao ler a proposta da Folha 80 do caderno do aluno, tenha em vista a compreensão das crianças em 
relação ao que está sendo pedido. Durante o desenrolar da atividade é necessário que seja adotado um perfil 
de observador, acompanhando todo o processo de aprendizagem da prática social em questão (no caso, a 
escrita). Disponibilize materiais diversos para colagem e recortes para esse cenário. 
 

FOLHA 80 

ATIVIDADE 1 - LINGUAGEM 
A PRINCESA E A ERVILHA 

 
COMO VOCÊ IMAGINA QUE O PRÍNCIPE E A PRINCESA ESTAVAM SE SENTINDO  DURANTE O CASAMENTO. 
REPRESENTE SUA RESPOSTA ATRAVES DE DESENHO. A PROFESSORA IRÁ AJUDAR NA ESCRITA. 
 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 197 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 197 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Linguagem  
- Atividade 2 – Folha 81 do caderno do aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
JOGO DA MEMÓRIA 

Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: Separe caixas de sapato, giz de cera colorido e canetinhas de ponta grossa. Separado o material 
organize os alunos em pequenos grupos na mesa, explique que irão construir um jogo da memória com desenhos 
autorais, mostre um jogo já pronto para que entendam o que será feito, apontado para as imagens e mostrando 
que precisam sempre de DUAS peças iguais. É importante que façam desenhos simples: 
Duas peças com pontinhos feitos com cotonete; 
Duas peças com as pontinhas dos dedos; 
Duas pelas feitas com um círculo feito com pincel, e assim por diante. 
Cada aluno fará dois pares de peças. 
 
2º Momento: Entregue 4 quadradinhos já recortados e peça que faça 2 desenhos iguais e, ao terminarem, mais 2 
desenhos iguais, totalizando dois pares. Sua ajuda será muito importante para observar o que vão desenhar, 
lembrando que dois desenhos devem ficar parecidos.  
 
3º Momento: 
Ao término, faça uma roda, mostre o desenho de todos. Separe os pares para que veja as figuras. Incentive-os a 
observarem os detalhes de cada e, por fim, comece a brincar de Jogo da Memória. Tire fotos e coloque no Painel 
da turma.  
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ATIVIDADE 2 – LINGUAGEM 
 DIA DE FESTA – FOLHA 81 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa comente sobre a i  mportância de 
celebrar datas comemorativas, explique que comemorar é 
fazer festa e que geralmente comemoramos o que achamos 
importante: data de aniversário, de casamento, dia do amigo, 
dia do livro, dia do professor, dia das crianças, Natal e Ano 
Novo, entre tantas outras datas comemorativas.  
É importante mostrar às crianças sobre o significado dessa 
festas. Essa é uma oportunidade de abordar e desenvolver 
temas importantes para a formação e conscientização dos 
alunos. Afinal, o contexto educacional é um grande 
responsável pela construção de valores sociais, éticos e morais, essenciais ao desenvolvimento e formação 
de cada indivíduo. 
Questione os alunos se eles lembram de algum momento de festa em família. Pergunte quais festas eles 
gostam mais. Quais festas sua família celebra. Deixe-os falar à vontade e faça intervenções de modo a 
aprofundar o tema. 
Comente que estão chegando do final do ano e pergunte: que festa muito bonita acontece em dezenho? Se 
precisar, dê dicas para que respondam. Explique que o Naral representa o nascimento de Jesus. Pergunte se 
sabiam.   
A seguir, lembre-os também da festa de Ano Novo e, mais uma vez, explore o tema. 
 
2º. Momento:  
Na proposta da Folha 81 do caderno do aluno peça que representem alguma festa que já participaram ou 
que gostariam de participar. O que tem nessa festa? Disponibilize para essa atividade, giz de cera colorido, 
canetas diversas, figuras, adesivos etc. 
 

FOLHA 81 

ATIVIDADE 1 - ROTINA 
DIA DE FESTA 

 
IMAGINE UMA FESTA BEM BONITA E ALEGRE. O QUE ELA DEVE TER? E O QUE ESTÃO COMEMORANDO? 
FAÇA UM DESENHO PARA REPRESENTAR ESSE MOMENTO. 
Resposta pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOME:________________________________________________________________ DATA: _____/_____/___ 
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AULA 198 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 198 

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

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de Matemática  
- Atividade 2 – Folha 82 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  
FESTA DE NATAL 

Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS/ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento: Nesse momento, vamos aprofundar o tema Naral. 
Na roda roda de conversa fale sobre o Natal que se comemora   o nascimento de Jesus Cristo, e ele nasceu 
numa humilde manjedoura, apesar de ser o filho de Deus. Se necessário, explique o que é uma manjedora: 
local onde habitualmente os animais - vacas, bois e cavalos - comem nos estábulos, consistindo em uma 
espécie de forma retangular feita de madeira, onde são colocados o alimento. 
É preciso resgatar, portanto, as origens reais desta data, conversando com as crianças sobre perdão, amor 
ao próximo, fraternidade e humildade, dentre outros valores que vem sendo esquecidos. 
Dar e receber presentes é muito bom, porém, sem esquecer o real sentido da festa! 
Proporcione aos alunos reflexões que resgatem o real significado do Natal e facilitem a construção de 
conhecimentos das tradições da festa de forma participativa e descontraída. 
 
2º Momento:Para essa atividade é importante que se tenha bastante rolinhos de papel 
higiênico cortados em 4 partes. Prepare um canto da sala e forre a parede com papel 
branco ou verde. Faça marcas criculares para que possam os rolinhos (ver exemplo ao 
lado). 
Convide-os a construir uma árvore de Natal para enfeitar a sala de aula. 
Entregue alguns rolinhos para cada criança e deixe-os pintar à vontade. Depois, devem 
colocar nas marcas circulares. Deixe secar. Depois de seco, podem colar, por dentro, bolinhas de isopor 
pintadas. A árvore ficará linda! Tire fotos! 
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 
DESAFIO – FOLHA 82 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa mostre figuras diversas e pergunte se fazem parte do tema de Natal, você pode 
apresentar uma (―árvore comum‖, e um pinheiro e perguntar qual dessas árvores representa o Natal)? 
Comentar também sobre a chaminé dos filmes, falar do tempo frio, e explorar diversas percepções sobre o 
tema natalino. 
 
2º. Momento:  
Na proposta da Folha 82 do caderno do aluno peça que acompanhem a leitura feita por você. Leia as 
frases pausadamente e aguarde que façam a atividade.  

o Pinte de amarelo a estrela da árvore de natal. 
o Circule a menor caixa de presente e enfeite todas as caixas. 
o Cole bolinhas de papel crepon colorida na árvore de natal. 

 
FOLHA 82 

ATIVIDADE 1 – MATEMÁTICA 
DESAFIO 

 
PINTE DE AMARELO A ESTRELA DA ÁRVORE DE NATAL, CIRCULE A MENOR CAIXA DE PRESENTE E 
ENFEITE TODAS AS CAIXAS. COLE BOLINHAS DE PAPEL CREPON COLORIDA NA ÁRVORE DE NATAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome:________________________________________ Data: _____/_____/___ 
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AULA 199 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
Atividade Início Término Aula 199 

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

- Atividade 1 – ÁRVORE DE NATAL 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 - Atividade de Natureza e Cultura – Folha 83 do caderno do 
aluno 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

5ª 11h10 12h Atividade de Arte – AMIGO OCULTO 

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

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  
DECORANDO PINHAS 

Campo de experiência: 
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
1º Momento: 
Em uma bela roda de conversa, apresente o vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=1xv-QdmhSec 
com a história ―A árvore do Beto‖- Ruth Rocha que retrata a história de um menino e sua relação com uma 
árvore de Natal. 
 
―A árvore do Beto‖- Ruth Rocha 
 
Lá na minha rua tem um menino chamado Beto. O Beto é amigo de todo mundo não é amigo só dos meninos 
não. Ele é amigo do dono da padaria, seu Júlio... Toda manhã o Beto entrega o pão na nossa rua. 
É amigo do sapateiro, seu Bertoldo. Ele até está aprendendo a consertar sapatos. 
É amigo do seu Nicolau, um velho engraçado, que faz pipoca pra gente. É o Beto que faz compras pra ele.   
O Beto tinha muita vontade de ter uma árvore de natal. Era o sonho dele. Uma árvore grande, como a da 
casa do Ccaloca. Mas o pai de Beto não podia comprar.    Todo ano ele prometia, mas todo ano acontecia 
alguma coisa e ele nunca podia dar a árvore para Beto. 
Um dia, o Beto teve uma ideia. 
Lá na nossa rua tem um terreno vazio, um terreno baldio. O Beto resolveu plantar uma árvore lá e esperar 
até que ela crescesse. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xv-QdmhSec
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Beto limpou um pedaço do terreno... Arranjou um pouco de adubo com seu Alexandre, o jardineiro... 
Comprou uma muda pequenininha de pinheiro... E plantou no terreno. 
Todos os dias, o beto regava a mudinha dele.revolvia a terra em volta, tirava os galhos secos. Vigiava para 
não subir formiga. Cuidava da plantinha como se fosse uma gentinha. E a plantinha foi crescendo, forte e 
bonita. 
Eu não sei quanto tempo o Beto cuidou daquela planta. Foi muito tempo... Até que a árvore de Beto ficou 
grande, cheia de galhos, uma beleza! Prontinha para virar árvore de natal. 
Na véspera do Natal, o Beto pediu ajuda para seu Nicolau ajudar. Ele ia levar a árvore para casa. Seu    
Nicolau veio, com um serrote e uma lata. 
Pra que este serrote, seu Nicolau? – Beto perguntou. 
Ué, é pra serrar a árvore, você não quer pôr a árvore na lata, pra levar pra casa? 
 Ah, mas assim vai matar a árvore! 
Bem, é assim que todo mundo faz. Serra o tronco da árvore e enterra numa lata. 
Ah, mas isso eu não quero. Minha árvore deu tanto trabalho... Eu gosto muito dela. Não quero matar; Deus 
me livre... 
Bom, a gente pode desenterrar com cuidado, serrar as raízes... Ah não seu Nicolau, serrar as raízes?    
Piorou! Parece até que vou serrar as pernas dela.  
Mas, então não tem jeito, Beto. 
Beto estava com os olhos cheios de lágrimas. 
É, então não tem jeito. Eu é que não vou matar a minha árvore. E o Beto foi pra casa muito triste. 
A mãe do Beto, ficou com pena dele, fez bolo de chocolate que ele gostava. Fez cocada, fez rabanada...o pai 
do Beto fez um papagaio lindo pra ele. Os irmãos não sabiam o que fazer pra ele ficar contente.O beto 
estava muito desapontado. Mas, cortar a sua árvore? Nem pensar! 
Ai o Beto começou a reparar que havia um movimento diferente lá na rua o pessoal todo passava, pra lá e 
pra cá. Apressados com embrulhos. Seu Nicolau, seu Bertoldo, seu Júlio, os meninos... 
Beto chamava os meninos: 
Vamos jogar bolinha, Maneco? 
Agora eu não posso Beto. Estou ocupado! 
Vamos empinar papagaio Caloca? 
Agora não, Beto. Amanhã tá? Beto não entendia nada... 
Quando já era de noite, a mãe do Beto chamou: 
Vá tomar banho, meu filho. Está na hora da festa. A mãe do beto estava toda arrumada, como quem ia sair. 
Nós vamos sair, mãe? 
Vamos sim. Beto! Vá se arrumar, ande. O pai de Beto estava impaciente: 
Vamos embora. Só estão esperando a gente... 
Onde, papai? Aonde nós vamos? É logo ali, Beto. Nós vamos à sua festa... 
A festa do Beto era no velho terreno baldio. E Beto foi. E, quando chegou lá, sentiu que era uma verdadeira 
festa de Natal! 
O terreno estava limpo. Todos os seus amigos estavam lá: seu Alexandre, seu Bertoldo, seu Júlio, dona 
Neném, os meninos... Havia luzes; estava tudo enfeitado. E no centro do terreno, estava a sua árvore 
grande, brilhante, exatamente como ele tinha sonhado. Cheia de luzes, de bolas coloridas, de guirlandas 
prateadas. A sua árvore, o seu pinheiro, com os galhos compridos, pesados de presentes. 
E todos os seus amigos tinham trazido de casa comidas gostosas, tinham arrumado uma mesa bem 
grandona. Todos tinham vindo passar a noite de Natal com o Beto. 
Todos queriam estar juntos. E uns diziam para os outros: Feliz Natal! Feliz Natal! 
E o Beto pensava, comovido e feliz: 
Para quem tem tantos amigos, todo dia é dia de Natal! 
 
 
2º Momento: 
Entregue aos alunos pinhas para que as crianças manuseiem e possam conhecer e decorar compondo uma 
árvore de natal assim como na história, fazendo associação à mesma. As crianças poderão utilizar diversos 
materiais como: tintas, fitas, papéis, linhas entre outros, mostre alguns exemplos de decoração. 
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ATIVIDADE 2 – NATUREZA E CULTURA 
 ANO NOVO – FOLHA 83 DO CADERNO DO ALUNO 

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, comente que as pessoas gostam de usar branco para pedir paz para o próximo ano. 
Que a família tenta se reunir para comemorar com os amigos e familiares a entrada de um novo ano. 
Comente que foi muito bom e importante ter passado esse ano com eles sempre mostrando a importância do 
trabalho coletivo, da amizade e o respeito ao próximo, comente que o ano está acabando e que no próximo 
ano farão novas amizades e novas turmas 
 Apresente o vídeo disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=0waDuplZj3c 
Lá vem o Ano Novo de Ruth Rocha 
 
FOI NO DIA 31 DE DEZEMBRO. 
VOCÊS SABEM QUE O DIA 31 DE DEZEMBRO É O ÚLTIMO DIA DO ANO? 
 
Lá na casa do tempo todos estavam se preparando para começar o novo ano. 
Ano velho, já estava muito cansado de tanto trabalhar! 
E o ano novo, estava prontinho pra nascer. 
Todos os ajudantes do tempo (os segundinhos, os minutos, as senhoritas horas, as senhoras semanas, os 
doutores meses), todos preparavam-se pra passagem do ano. 
Cada grupinho discutia seus problemas, os segundinhos estavam muito aborrecidos. Ah isso é uma injustiça, 
nós, que somos os menores de todos, é que temos que trabalhar mais. E os minutos, aqueles grandes e 
enjoados, vivem nos empurrando. Anda depressa, não pode atrasar, deixa de moleza. 
Os minutos também tinham seus problemas: esses segundos nos dão muito trabalho! Temos que estar 
contando todo tempo. Eles são tantos e todos parecidos. Vivem loucos pra entrar no escorregador do tempo.  
De vez em quando, um entra na fila antes da hora e sai cada confusão! O que vale é que lá na terra ninguém 
percebe nada. 
A meia- noite é que estava mais importante de todos 
Como na Terra se fazem grandes festas para comemorar o ano novo dona meia-noite estava toda vestida 
para a festa. De vestido comprido. Plumas na cabeça. Parecia uma estrela de cinema. E andava de um lado 
para o outro perguntando: Estou bem? Que tal meu vestido novo? Cuidado com minha cauda! Esses 
segundinhos são tão levados! 
E lá na Terra, todos se preparam também. Na casa da vovó Emília, havia uma grande festa. 
Enquanto as pessoas grandes faziam os doces e enfeitavam a casa. 
As crianças, todos os netinhos da dona Emília reparavam grandes listas de resoluções para o ano novo. 
Não vou mais comer doces escondido! Nem eu! 
Eu não vou mais amarrar latas no rabo de Epitácio! 
Não vou mais contar nenhuma mentira! 
Não vou faltar a aula pra ir jogar futebol! 
Não vou mais puxar o rabo da gata Vitiver, coitadinha! 
Quando estava quase na hora. Dona Emília, Tônico e todos os convidados vieram para a sala e começaram 
a distribuir apitos. Línguas de sogra. Tudo que faz bastante barulho. 
Pedroca tinha trazido sua corneta. Eu é que vou fazer mais barulho que todo mundo. Joãozinho já estava 
com um alfinete na mão para estourar todas as bolas. 
Mas alguma coisa muito esquisita estava se passando o relógio continuava andando. Normalmente. 
Tic-tac,tic-tac, tic-tac 
Mas a meia-noite não chegava nunca! 
Todos começara a ficar espantados. Vovô Tônico tirou até seu grande relógio de bolso. Que vovó Emília 
chamava de cebolão. 
E até o cuco veio para dar uma espiadinha e ver o que estava acontecendo. 
É que lá na casa do tempo havia um grande problema! 
Quando chegou a hora de dona meia noite passar para a Terra. Ela resolveu fazer greve: 
— Não vou. Não vou e pronto! 
— Mas não vai por quê? — perguntou o tempo. Que é o chefão lá deles. 
Não vou porque estou cansada de tanta fita. 
Olhe só pra Terra. 
E dona meia-noite continuou: 
Ah. Eu estou cansada de tanto fingimento! Todo ano é a mesma coisa, prometem ficar bonzinhos. Mas 
amanhã estão todos fazendo as mesmíssimas coisas. 
Um segundinho passou reclamando: o Dona meia-noite, passa logo, eu não estou acostumado a trabalhar 
tanto! 

https://www.youtube.com/watch?v=0waDuplZj3c
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O tempo já estava aflito: 
Eu não posso parar, dona meia-noite. Anda logo! 
Dona semana também tentou convencer a teimosa. Se a senhora não passar. Não vai haver ano novo. 
Coitadinho dele! 
— E o ano velho. Coitado! Vai ter que trabalhar o resto da vida. Ele que já está tão velhinho! 
— Não sei de nada desde que eu me entendo por gente. É a mesma coisa, já estou cansada! 
Nessa altura apareceu a mulher do tempo. 
Que é dona temporada e que já estava ficando preocupada de ver tanta confusão. 
— Escute dona meia noite todos os anos as pessoas dizem que vão melhorar. E no fim, não melhoram nada, 
mas quem sabe se esse não vai ser realmente um ano novo. Vai ser de verdade um ano bom? 
— Olhe sô para o ano novo como é bonitinho. Tão novinho. Uma graça! Quem sabe? Dona meia-noite quem 
sabe? 
Dona meia-noite pegou o ano novo no colo e ele sorriu  
Ela também sorriu dona temporada falou: 
Quem sabe se este aninho, tão pequenino ainda, não vai fazer o milagre? O milagre de todos ficarem amigos 
e ninguém pensar em fazer mal aos outros? 
Todos aplaudiram: 
Isso mesmo, coragem dona meia-noite, vamos! 
Dona meia-noite olhou para o ano novo que continuava sorrindo 
Sabem de uma coisa? 
Então eu vou sai da frente, pessoal, lá vou eu! 
E dona meia-noite. Toda vestida de verde, que é a cor da esperança. Escorregou pelo escorregador do 
tempo. Dando adeus a todos! 
Adeus, todo mundo. Feliz ano novo! 
E na Terra a alegria foi grande todos os relógios começaram a dar meia-noite. 
E os foguetes estouravam no céu. E em todas as casas todos se abraçavam e pensavam 
Quem sabe, quem sabe, quem sabe? 
 
2º. Momento:  
É desejável que, na semana anterior, você tenha solicitado aos pais que enviem uma camiseta branca. 
Informe que as crianças pintarão a camiseta e que poderão guardar de recordação. Uma outra opção: cole 
uma folha de sulfite nas costas de cada aluno entregue uma canetinha para cada um e peça para que cada 
criança faça um desenho na folha que está nas costas do seu amigo e coloque seu nome. A folha só poderar 
ser tirada quando todos terminarem os desenhos.  
 

ATIVIDADE 3 – ARTE 
AMIGO OCULTO  

 
Campo de experiência: 
O EU, O OUTRO, O NÓS 
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
1º Momento:  
Na roda de conversa, pergunte se eles ja ouviram falar da troca de presentes do ―amigo oculto‖. Se alguem 
disser que sim, peça que explique para os demais. Depois aproveite a fala das crianças e explique com 
maiores detalhes como se dá a brincadeira do amigo oculto: Coloca-se o nome de todas as pessoas em um 
pote e cada um retira o nome de quem será seu amigo oculto, ou seja, a pessoa a quem você dará um 
presente. Isso é um segredo, ninguem pode dizer pra ninguem quem é seu amigo oculto.  
Com antecedência, o pote com os nomes já deve estar pronto. Peça que cada um pegue um papel. A 
professora lê e fala no ouvido da criança o nome do seu amigo oculto. 
Depois que todos pegaram os nomes dos amigos ocultos, a professora explica que cada um fará um 
presente para seu amigo sorteado e que somente no dia seguinte será entregue para os colegas. 
 
2º Momento:  
Disponibilize para as crianças diversos tipos de materiais para pintura e confecção do ―presente‖ como 
papeis de diferentes cores e texturas, cola colorida, gliter, lantejolas, fitas, dando bastante variedade para 
usarem a criatividade. O importante é que a criança perceba que quando ela dá um presente para o outro ela 
deve fazer de coração e com muito carinho porque a pessoa que recebe vai ficar muito  feliz. 
Trabalhe esse pensamento com as crianças de que o presente dela deixará outra criança feliz. 
Entregue os materiais e circule pela sala incentivando as crianças a capricharem, para que todos fiquem 
felizes com o que vão receber. 
 
3º Momento:  
Ao terminar a atividade deve ser anotado o nome da criança que fez o desenho e coloque em um canto para 
secar. Volte a comentar que amanhã os presentes serão entregues.  
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AULA 200 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

MATUTINO 

Atividade Início Término Aula 200 

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

- Atividade 1 – AMIGO OCULTO - ENTREGA  DE PRESENTES 

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

 9h10 9h30 Recreio 

3ª 9h30 10h20 Atividade de MÚSICA  
- Atividade 2 – FESTA DE ENCERRAMENTO 

4ª 10h20 11h10 Parque/Jogos 

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

6ª 12h 12h50 Almoço/Escovação 

VESPERTINO 

7ª 12h50 13h40 Hora do Descanso 

8ª 13h40 14h20 Estudo Dirigido 

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

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

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

Saída: 16h30 

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

 
 

ATIVIDADE 1 – ROTINA  
AMIGO OCULTO – ENTREGA DE PRESENTES 

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

ATIVIDADE 2 – MÚSICA 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 

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

Chegou aquela hora que a gente adora 
E que tanto a gente espera 
Hora de dizer tchauzinho para escola 
Porque vou sair de férias! 
Mas venha bem devagarinho, 
Quase de mansinho 
Em câmera lenta 
Vamos viajar, ou apenas descansar. 
O que fazer a gente inventa! 
Tchau escola, até logo mais. 
Chegaram as férias, vou me embora, tchau, 
bye,bye. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v7kmLdHNYRQ 
 
Músicas e Canções para Crianças | Canção das férias | Toobys | HD 
 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 
 
Arrumemos a mala para ir a praia. 
Não, não esqueçamos de levar as toalhas 
Vamos criar juntos castelos de areia, vamos com 
os baldes juntar as conchinhas. 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 
 
Para ir pra neve, devemos nos cobrir,  
Com boné e luvas, devemos nos abrigar, 

Por muitas montanhas rápido esquiaremos 
Bonecos de neves entre todos faremos. 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 
 
E se nós ficamos aqui na cidade, 
Podemos ir ao parque andar de bicicleta 
Soltar lindas pipas, que ao vento vão dançar 
E brincar com os amigos, todos juntos desfrutar 
Chegou o momento, das férias 
Muitos lugares, vamos conhecer 
Vamos brincar, vamos rir 
Vamos compartilhar, vamos nos divertir 

 
 
2º. Momento:  
Organize a sala de aula com preparativos para uma pequena festa de encerramento do ano letivo. Deixe 
tocando de fundo músicas infantis de preferência as que foram trabalhadas com eles durante o ano. 
Se possível, organize um lanche. 
Boas Festas! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xh28Kvqu6w
https://www.youtube.com/watch?v=v7kmLdHNYRQ

