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 SEGUNDA-FEIRA 

16/11/2020 

TERÇA-FEIRA 

17/11/2020 

QUARTA-FEIRA 

18/11/2020 

QUINTA-FEIRA 

19/11/2020 

SEXTA-FEIRA 

20/11/2020 

ATIVIDADES VIDEO AULA 
 

APOSTILA PÁG 12 
 

NOME COM A 
 

*Apresentar a folha da 
atividade, e falar sobre a 
vida na fazenda. 
 
*Solicitar que a criança 
pinte somente as figuras 
que contem a vogal A em 
seus nomes. 
 
 
 

APOSTILA PÁG 23 
 

A VOGAL E 
 

*Apresentar a folha de 
atividade e recitar o 
poema. 
 
*Apresentar a letra E. 
 

             VIDEO AULA 
 
APOSTILA PÁG 5 
 
AS VOGAIS NOS NOMES 

DOS ANIMAIS 
      
*Solicitar que as crianças 
observem a folha de 
atividade e os animais 
que nela apresentam. 
 
*Pedir que observem os 
nomes dos animais e 
completem os círculos 
com a letra que faltam 
nos nomes dos animais. 
 
    APOSTILA PÁG 7 
 

COMPLETE AS FIGURAS 
 
*Solicitar que a criança 
observe as figuras 
apresentadas.  
 

   VIDEO AULA 
 
APOSTILA PÁG 40 
CIRCULE AS PALAVRAS 
 
*Apresentar a folha de 
atividade e pedir que 
circulem as palavras que 
correspondem as figuras. 
 
*Realizar a leitura do 
alfabeto. 
 
 

APOSTILA PÁG 47 
 

RECORTE E COLE AS 
PALAVRAS 

 
*Apresentar a folha de 
atividade e ressaltar as 
vogais. 
 
*Solicitar que os alunos 
recortem de revistas as 
vogais, e colem nos 
lugares indicados. 

VIDEO AULA 
 

APOSTILA PÁG 43 
 

DIA DA BANDEIRA 
 

*Apresentar um vídeo 
educativo sobre o dia da 
Bandeira e os significados 
das cores da Bandeira 
nacional. 
 
*Pedir para que os alunos 
observem a folha de 
atividade e pinte a 
Bandeira com as cores 
corretas. 
 

PROJETO ERA UMA 
VEZ...CONTE UM CONTO! 

 
HISTORIA DOS MENINOS 

DE TODAS AS CORES 
 
     

FERIADO 
 

 
 



*Solicitar que as crianças 
circulem todas a vogais E, 
encontrada na poesia. 
 
*Pedir que os alunos 
enfeitem o galo e a 
galinha de acordo com as 
informações do poema, 
utilizando o que tem em 
casa. 
 
-Cópia do nome próprio e 
registro da data. 
 
 

*Pedir que liguem as 
figuras reais as figuras 
com formato de desenho, 
ressaltando os sons das 
silabas. 
 
*Solicitar que desenhe as 
partes das figuras que 
estão faltando, deixando 
assim completas. 
 
*Pedir que os alunos 
façam leitura do alfabeto 
e nele, circulem as iniciais 
das figuras ressaltadas na 
folha da atividade. 
 
-Cópia do nome próprio e 
registro da data 

-Cópia do nome próprio e 
registro da data. 
 
 

 
 
 
 
   

 *Iniciar a aula com a 
história: Menino de todas 
as cores. 
 
*Solicitar que pintem os 
meninos da atividade 
complementar conforme 
as cores citadas na 
história. 
 
-Cópia do nome próprio e 
registro da data. 
 
 
 
 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):   
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):   

 
 

   

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 

Vídeo: Dia da Bandeira. 
 
Vídeo: História - Menino 
de todas as cores. 
 

 

  Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
 

FERIADO 
 

 

    


