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Que dia é hoje? Vamos abrir a
janela!
Acesse o link da música A
janelinha
fecha.
https://www.youtube.com/
watch?v=ez0Mcte0xUE

Que dia é hoje? Como está o Realizar o contorno das
tempo?
formas geométricas (circulo e
quadrado), em seguida, colar
bolinhas de papel toalha ou
Jogo de boliche:
Com três garrafas pets higiênico dentro das formas.
identificadas com os números
1, 2 e 3, direcione qual numeral Pintura livre:
Fazer o contorno do numeral 3 a criança irá derrubar.
Pintura com tinta e
em uma bandeja de areia.
esponja de cozinha.
Vamos cantar!
Lavar as mãos – Palavra
cantada
https://www.youtube.com
/watch?v=CaTXgmHyMSk
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Em revistas ou jornais Vamos brincar?
identificar a inicial do seu
nome, recortar e colar em papel Identificar os brinquedos que
A4.
estão em cima da cama e os
que estão embaixo.
Contornar a letra inicial do
nome em bandeja de areia.
Obs.: Guarde a tarefa e traga
para a professora.

Obs.: Guarde a tarefa e traga
para a Professora.

Partes do corpo: Vamos
revisar partes do nosso rosto.
Colocando em Prática:
 Assista o vídeo a seguir
e cante junto.
https://www.youtube.com/
watch?v=G1mLHb4c_bg

Partes do corpo: Atividade na
folha.
Colocando em Prática:
 Depois de revisarmos os
conteúdos
de
forma
divertida vamos por em
prática com a atividade na
folha.
Faça um pequeno vídeo como  Guarde a atividade para
registro cantando a música.
posteriormente
ser
entregue à professora.

Partes do corpo: Desenhando
o nosso rosto.
Colocando em Prática:
 Faça um desenho do seu
rosto em uma folha de
papel A4 e guarde para ser
entregue à professora.
Sugestões de vídeos sobre o
conteúdo:
https://www.youtube.com/
watch?v=G1mLHb4c_bg
https://www.youtube.com/
watch?v=eBVqcTEC3zQ

Sugestões de vídeos sobre o Sugestões de vídeos sobre o
conteúdo:
conteúdo:
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/wat https://www.youtube.com/
watch?v=RuqvGiZi0qg
watch?v=eBVqcTEC3zQ
ch? v=G1mLHb4c_bg
https://www.youtube.com/
watch?v=RuqvGiZi0qg

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.
Colocando em Prática:
Faça o registro do que
aprendeu em uma folha e
guarde para posteriormente ser
entregue para a professora.
Sugestões de vídeos sobre o
conteúdo:
https://www.youtube.com/wat
ch? v=v7pxOOZq0Cg

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

https://www.youtube.com/wat
ch? v=eBVqcTEC3zQ
https://www.youtube.com/wat
ch? v=RuqvGiZi0qg
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 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;
• 01 xícara de feijão cru.
Segue um link para lhe ajudar,
caso necessite.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kd95AbzfQjw

