Professor: Elythiane e Flaviara

Jogo da memória:
Construa um jogo da
memória,
envolvendo
números e quantidades de 1 a
3. Em seguida, jogue com a
família.

Nível/Ano/Turma/Turno: Infantil I A/B - Matutino

VOGAL I: Ouça a música da
letra I e identifique as
palavras iniciadas com esta
vogal.
Site:
https://www.youtube.com/w
atch?v=QpkwTMkFYqE

 Livro Numerar pág.
14.

VOGAL I: Assista o vídeo
da vogal I, escolha uma
palavra e registre na folha de
A4 com desenho e escrita
(como souber).
(Guarde para posteriormente
entregar para a Professora).
Site:
https://www.youtube.com/w
atch?v=gomv36fuX5M

Varal de histórias.
Ouça a história: “5 dicas para
não pegar vírus”.

Utilizar o jogo da memória,
revisando os números e
quantidades de 1 a 3.

Brinque com a sua família de
imitar as posições propostas
nas ilustrações.

Site:
https://www.youtube.com/w
atch?v=mk9c8WQg6i8

Livro Numerar página: 15.

Livro Desenhar página: 15.

Registre em uma folha de A4
a história que você ouviu.
(Guarde para posteriormente
entregar para a Professora).

PERÍODO: 16 a 20/03/2020

Vamos pesquisar? Descubra
um pouco mais sobre a
cultura indígena.
Livro Brincadeiras das artes
pág. 16 (sugestão de
pesquisa: QR Code)
Registre em uma folha A4, o
que você achou mais
interessante durante sua
pesquisa.
(Guarde para posteriormente
entregar para a professora).
Vamos relembrar as 5 dicas
para não pegar vírus?
Convide seus familiares para
colocá-las em prática e
registre no papel A4, como
foi essa experiência.
(Guarde para posteriormente
entregar para a Professora).

VOGAL I:
Relembre as vogais e escreva
a letra I, colando em folha de
papel A4 palavras iniciadas
com esta letra.
Site:
https://www.youtube.com/w
atch?v=UBDZyAuFjDY

Peça a ajuda de um adulto e
faça sua própria tinta. Segue
os ingredientes e o modo de
preparo: INGREDIENTES:
•
1 xícara de chá de
farinha de trigo;
• 1/2 xícara de chá de açúcar;
-1/2 xícara de chá de amido
de milho;
-1 copo de água quente;
Anilina comestível.
Modo de preparo:
- Misture a farinha com
açúcar e amido.

Despeje um copo de água
quente sobre essa mistura e
mexa bem até obter uma
consistência mais espessa e
clara.
Em seguida, misture a
anilina. Você pode separar a
massa base em alguns
recipientes e fazer tintas de
várias cores. Utilizar a tinta
somente quando a massa
estiver fria.
Agora é a sua vez. O que você
pintaria no seu rosto?
Livro pág. 17

ENS. RELIGIOSO

Prática de vocabulário: Revisão de vocabulários: •
Vamos revisar objetos de sala Atividade em folha de papel
de aula.
A4.

Demostrando habilidades
para usar vocabulários,
Amizade:
conceitos e linguagem da
Hoje estamos em casa,
Unit 1:
demonstrando
a
nossa Colocando em Prática:
Colocando em Prática:
Fazendo um guarda lápis e
amizade, nos protegendo e Assista o vídeo a seguir e cante Depois de revisar os conteúdos canetas.
assim protegendo os nossos junto.
de forma divertida coloque em
amigos e família. Vemos uma https://www.youtube.com/w prática com a atividade em Colocando em Prática:
história na bíblia de duas atch?v=hjFaqDNUVFo
folha de papel A4.
Agora vamos fazer uma
amigas inseparáveis, Rute e
atividade hands on? Vamos
Noemi. Após assistir a Faça um pequeno vídeo como Aponte para o giz de cera fazer um pencil holder!!
sugestão de vídeo, registre em registro cantando a música.
(crayon) no topo da folha e Achamos uma inspiração no
desenho a parte da história que
pergunte o que é (What is youtube. Acessa o link:
você mais gostou e guarde para • Sugestões de vídeos sobre this?) e peça para apontar onde https://www.youtube.com/w
posteriormente ser entregue à
está na figura (Where is it?) e atch?v=gYmioK-ol8Y&t=5s
o conteúdo:
Professora.
https://www.youtube.com/wat assim peça para circular com
lápis
azul,
repita
o https://www.youtube.com/w
ch?v=uDGwhiwwxXA
procedimento com o lápis atch?v=tJumXn5YK40
Sugestão de vídeo:

https://www.youtube\HWetJrx
hkZ8

vermelho, estojo amarelo,
tesoura verde.

A escolha de Rute – Midinho,
o pequeno missionário.

Guarde a atividade para
posteriormente ser entregue ao
Professor.

AULA DE
MULTIMÍDIA
Higiene pessoal: Segue slide
(Power Point) com algumas
orientações sobre o cuidado e
limpeza do nosso corpo.
Colocando em Prática:
Faça o registro do que
aprendeu em uma folha e
guarde para posteriormente ser
entregue à Professora.
Sugestões de vídeos sobre o
conteúdo:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=v7pxOOZq0Cg
https://www.youtube.com/wat
ch?v=PKJtne-SrW8
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CaTXgmHyMSk

ARTE
É hora de experimentarmos o
que o projeto “Caixa Musical”
tem para nós hoje.
Não vamos ficar parados,
construa seu Chocalho maracá,
que é um tipo de instrumento
de percussão.
Para isso você vai pedir ajuda
de um adulto.
Ao final, chame todos os seus
familiares, escolha uma música
e utilize seu instrumento.
Materiais:
• 02 garrafas de plástico
pequenas;
• 02 rolos de papelão;
• Fitas
adesivas
coloridas;
• Tesoura sem ponta;
• Funil;
• 01 xícara de arroz cru;
• 01xícara de feijão cru.
Segue um link para lhe ajudar,
caso necessite.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kd95AbzfQjw

