Professor: Elziana e Márcia

- Assista ao vídeo da turma da
Mônica acessando o link:
https://www.youtube.com
/watch?v=H5DfCJA24aQ
- Após assistirem ao vídeo em
família,
dialogar
sobre
cuidados que devemos ter para
nos proteger do vírus. Em
seguida, elabore um desenho.

Nível/Ano/Turma/Turno: Infantil II A e B Matutino

- A hora do Bingo!!
Este bingo segue as mesmas
regras do bingo comum, mas
no lugar dos números de 1 a 60
você utilizará os números de 0
a 11. Abaixo você tem o
modelo de como pode fazer
suas cartelas utilizando meia
folha de papel A4.
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O jogo pode ser realizado
outras vezes.
- Atividade na apostila pág. 61

Esconde-esconde
dos
números. Faça cartões com os
números de 0 a 11 e escondaos pela casa. A criança deverá
procura-los, assim que achar
deve dizer o nome do número
que achou. Quando encontrar
todos os números organiza-los
em ordem crescente.

PERÍODO: 16 a 20/03/2020

- Assista ao vídeo do Quintal
da Cultura acessando o link:
https://www.youtube.com/
watch?v=EyYw9rd6X_s

- Converse com a criança
explicando que no dia 22 de
março será comemorado o dia
da água, mas todos os dias
devemos praticar hábitos de
Em seguida veja em sua casa o preservação. Pergunte para a
que é comprado em dúzia.
criança: - Como a água ajuda
no nosso dia-a-dia?
- Atividade na apostila pág. 62 - Podemos ficar sem água, por
quê? O que podemos fazer para
preservar a água? Em seguida
assistam ao vídeo acessando o
link:
https://www.youtube.com/wat
ch? v=Q8p0r2g62eI
E realize as atividades da
apostila págs. 95 e 96

- Com ajuda de um adulto leia
o texto abaixo, depois escreva
em uma folha A4 as palavras
da paródia que contém a letra
D;

- Assista ao vídeo acessando o
link:
Relembre o conto de Urashima
https://www.youtube.com/wat Taro disponível no QR Code
ch?v=iXMzflGcHkA
abaixo:
- Há no vídeo palavras que
iniciam com a letra D, procure
em sua casa algo que inicie
com esta letra e desenhe-os em
- Em uma folha de papel A4
uma folha de papel A4.
desenhe o conto e depois conte
- Atividade na apostila págs. 13 a história para sua família.
e 14

OBS: Guarde todas as atividades para apresentar a professora no retorno à escola.

- Jogo da memória: Prepare
duas fichas com as palavras:
DOMINÓ – DADO – DENTE
– DEDO – DISCO – DOIS –
DAMA – DOCE e divirtam-se.
Após o jogo atividade na
apostila pág. 15

- Vamos revisar? Pesquise em
algum material que você tenha
em casa palavras iniciadas com
as letras B, C e D e cole em
uma folha de papel A4.
OBS: Divida a folha em 3
partes. Veja o modelo abaixo:
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