Professor: Samara

Cantigas de Roda:
Chamadinha:
Acesse
o
link
www.youtube.com/watch?
v=3tMd3M7Lu7U
Para assistir ao vídeo:
“Chamada Musical” - Eliton
Rufino
Materiais:
• Tinta guache;
• Cotonete;
• Folha de papel A4.
Papai e/ou Mamãe, escreva a
letra inicial do nome da criança
em uma folha de papel A4 e
peça para ela cobrir com tinta,
utilizando o cotonete.

Nível/Ano/Turma/Turno: Maternal I A - Matutino

Momento leiturinha:
Dica de livro:
porquinhos

Música infantil:

Os

três Acesse o Link: youtube.com/
watch?reload=9&v=BWaQx
L7Ots para assistir ao vídeo
“Sr. Antônimo” - Aline
Materiais:
Barros.
• Cola;
• 02 Rolos de papel
higiênico; Canetinhas Hora de Brincar: escolha
alguns objetos circulares e
(hidrocor).
desenhe seus contornos em
Construa um binóculo usando uma folha.
dois rolinhos de papel
higiênico.
1° passo: colorir os rolinhos
2° passo: colagem
3° passo: procurar elementos
da natureza

Brincadeira
em
ação: Registre o momento com fotos
Pequeno e grande.
ou vídeos.
Deixar a casa organizada é
sempre bom! Em nossa
brincadeira peça para as
crianças
guardarem
os
brinquedos pequenos em um
espaço do armário/prateleira, e
os maiores em outra. Assim,
mostre a diferença entre
pequeno e grande.

Hora do cineminha:
Dica de filme: Vida de inseto
(A bug’s life).
Acesse
o
link:
youtube.com/watch?v=mYKiPAYivY ou se preferir
assista no Amazon pime
vídeo e converse sobre
atitudes de cooperação em
casa.

PERÍODO: 16 a 20/03/2020

Momento leiturinha:

Dia do brinquedo:

Dica de livro: Chapeuzinho
vermelho.
Hora de Colorir: acesse o link
britto.com/livro-de-colorirgratuito
Faça o cadastro e receba
gratuitamente no seu e-mail o
livro para colorir. Escolha um
desenho, imprima e oriente a
pintura.

Vamos
construir
um
brinquedo? Que tal fazermos
um Vai e Vem?
Acesse o link:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0SL3LbH0aGE
Materiais:
• 02 Garrafas pets;
• 01 m barbante/ fio de
varal;
• 04 prendedores de
Colagem: desenhe em uma
roupa;
folha uma maçã e faça junto
• Fita durex colorida.
com a criança arte com
colagem de grãos, estimulando
a coordenação
motora e percepção sensorial.
Dica do dia:

Aproveite o momento para
brincar em família com seu
Leve a criança para cozinha e brinquedo confeccionado.
peça que colabore pegando um
produto no armário ou
auxiliando no preparo de uma
refeição. Não esqueça de lavar
as mãos e fazer tudo com muita
segurança.

Conto com Vocês!
ENS. RELIGIOSO
Gratidão:
Gratidão
quer
dizer
agradecidos. Deus nos ensina
a sermos agradecidos, por
tudo. Ele nos fez, por isso
temos muitos motivos para
agradecer. Junto com o papai e
a mamãe, faça a Caixa da
Gratidão. Pegue uma caixa de
sapato, escreva em cima
“Caixa da Gratidão” e todas as
vezes que lembrar o que
agradecer, faça um registro em
uma folha e coloque dentro da
Caixa da Gratidão.

AULA DE
MULTIMÍDIA
Higiene pessoal: Segue slide
(Power Point) com algumas
orientações sobre o cuidado e
limpeza do nosso corpo.

INGLÊS
Let´s sing!
Relembrar nosso momento de
rodinha cantando a Hello
song.
Acesse o link da música Hello
– Super Simple Song

Colocando em Prática:
Faça o registro do que https://www.youtube.com/
aprendeu em uma folha e watch? v=tVlcKp3bWH8
guarde para posteriormente ser
entregue a professora.
Hello Hello! Can You Clap
Your Hands? - Super Simple
Sugestões de vídeos sobre o Song.
conteúdo:
https://www.youtube.com/wat https://www.youtube.com/
ch?v=v7pxOOZq0Cg
watch?v =fN1Cyr0ZK9M

Sugestão de vídeo:
https://www.youtube\tS1AON https://www.youtube.com/wat
FzHaK Alessandra Samadello- ch?v=PKJtne-SrW8
Cantando a Bíblia completo.
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

