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 SEGUNDA-FEIRA 

22/02/2021 

TERÇA-FEIRA 

23/02/2021 

QUARTA-FEIRA 

24/02/2021 

QUINTA-FEIRA 

25/02/2021 

SEXTA-FEIRA 

26/02/2021 

ATIVIDADES VIDEO AULA 
 

Apresentação da Apostila 
 

*Apresentação dos 
nomes dos alunos 
destacando a letra inicial; 
*Pedir para o responsável 
confeccionar um crachá 
para seu filho (a). 
 
*Pedir para o responsável 
escrever a letra inicial em 
pontilhados e o aluno irá 
escrever a letra usando 
canetinha; 

 
APOSTILA PÁG 02 

 
Cada pessoa tem um 

Nome 
 
*Apresentar os 
personagens Luísa e João; 
*Distinguir os sexos: 
menino/menina. 
 

             VIDEO AULA 
 

Apresentação das cores 
primárias 

 
*Cores: vermelho, 
amarelo, azul; 
 

APOSTILA PÁG 03 
 

Esta é a cor Amarela 
 
*Apresentar imagens na 
cor amarela; 
 
*Pedir para os alunos 
fazer um desenho com 
tinta guache na cor 
amarela. Usar a 
criatividade; 
 
 
 
 

 

VIDEO AULA 
 

*Apresentar o inseto: 
Centopéia 

 
* Conhecer suas 
características, em 
seguida, mostrar o vídeo 
que fala sobre amizade 
com a história: Doroteia a 
centopéia; 
 

APOSTILA PÁG 04 
 

Criatividade 
*Apresentar as formas 
geométricas, destacando 
o círculo; 
 
*Molhar o rolo de papel 
higiênico na tinta 
formando a centopéia; 
 
*Colar seis bolinhas de 
papel crepom amassado, 
representando a 
quantidade; 

VIDEO AULA 
 
              PROJETO: 
RESGATANDO  VALORES 
 

HORA DO CONTO: 
Pinóquio 

 
*Contar a história: 
Pinóquio 
 
*Explicação sobre a 
honestidade; 
 
* Montar o corpo do 
Pinóquio com papel 
colorido utilizando figuras 
geométricas; 

VIDEO AULA 
 

PROJETO: 
RESGATANDO  VALORES 
 
*Apresentação da forma 
geométrica: círculo 
 
*Propor ao responsável 
para montar no chão um 
círculo, onde a criança irá 
brincar entrando e saindo 
(dentro-fora). 
 
*”Dança dentro e fora”. 
Colocar o bambolê no 
chão e ao som da música 
brincar de entrar e sair do 
bambolê. 
 



*Ler o texto sugerido na  
atividade; 
 
*Mostrar o painel dos 
personagens e pedir para 
que os alunos pintem as 
roupas na atividade da 
mesma cor que aparece 
no painel; 

 

 
              
 
 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
  
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp 

 

Desafio: Tirar foto de 

algum objeto que tem em 
casa na cor amarela; 

 

 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):   

 

Desafio: Confeccionar 

a centopéia com caixa de 
ovo, e pintar com tinta 
guache; 

 

 

   

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

Hora do Conto: 

Pinóquio 
 

 

  Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
  

Desafio:  

Música: Dentro e fora 

 

    

 

 


