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 SEGUNDA-FEIRA 

30/11/2020 

TERÇA-FEIRA 

01/12/2020 

QUARTA-FEIRA 

02/12/2020 

QUINTA-FEIRA 

03/12/2020 

SEXTA-FEIRA 

04/12/2020 

ATIVIDADES VIDEO AULA 
 

     APOSTILA PÁG 28 
HIGIENE PESSOAL 

 
*iniciar a aula com uma 
música: Bolhas de sabão- 
Galinha Pitadinha. 
 
*Apresentar a folha da 
atividade; 
 
*Falar sobre a 
importância da higiene 
pessoal; 
*Solicitar que eles 
contornem os tracejados 
formando as poças 
d´água; 
 
*Com tinta azul, usando o 
dedo indicador carimbar 
formando bolhas de 
sabão; 
 
*E por fim responder 
quantas vezes ao dia eles 

             VIDEO AULA 
 

APOSTILA PÁG 54 
 
COMPLETE AS PALAVRAS 
      
*Apresentar a folha de 
atividade; 
 
*Pronunciar as palavras 
com calma, para que as 
crianças possam associar 
cada som com a vogal 
que deverá ser escrita. 
 
    APOSTILA PÁG 55 
 

CIRCULE USANDO AS 
CORES 

 
*Apresentar a folha de 
atividade, e pedir para 
observarem com atenção; 
 
*Solicitar que circulem 
cada vogal de acordo com 
a legenda. Após registrar 

   VIDEO AULA 
 

APOSTILA PÁG 10 
 

O TECIDO E SUA BLUSA 
 
*Apresentar a folha de 
atividade; 
 
*Pedir para ligarem cada 
blusa ao seu retalho 
correspondente; 
 
*Solicitar que escrevam 
quantas letras tem o 
nome da mãe. 
 
      APOSTILA PÁG 38 
 

FORME OS PARES 
 
*Apresentar a folha de 
atividade, pedir para 
recortarem os gatos e 
colar no espaço indicado, 
formando pares.          

VIDEO AULA 
 

PROJETO ERA UMA 
VEZ...CONTE UM CONTO! 

 
HISTÓRIA DAS VOGAIS 

 
*Iniciar a aula com a 
história: História das 
vogais; 
 

APOSTILA PÁG 33 
 
SEQUÊNCIA DAS VOGAIS 
 
*Pedir para que os alunos 
observem a folha de 
atividade e completar 
com as vogais que estão 
faltando; 
 

APOSTILA PÁG 37 
 
*Apresentar a folha de 
atividade, ler as palavras 
com calma; 
 

VIDEO AULA 
 

APOSTILA PÁG 41 
 

CORAÇOÊS COLORIDOS 
 
*Iniciar a aula pedindo 
para os alunos 
observarem a cena; 
 
*Comentar sobre a 
imagem; 
 
*Realizar a contagem da 
sequência numérica, 
contando com os alunos 
quantos corações 
aparecem na cena; 
 
*Após pedir para colarem 
fotos dos avós no espaço 
indicado, ou desenhar 
caso não tenham fotos; 
 
*Após responder as 
perguntas sobre a 



tomam banho e escovam 
os dentes. 
 

APOSTILA PÁG 29 
 

JOGUE LIXO NO LIXO 
 

*Explicar sobre o lixo, 
quem o produz e como 
deve ser descartado; 
 
*Apresentar a folha de 
atividade; 
 
*Explicar que esse 
símbolo significa PAPEL, 
então nele só devemos 
jogar o lixo de papel; 
 
*Pedir que pintem a 
lixeira de azul e colem 
pedaços de papel picado 
dentro. 
 
 
-Cópia do nome próprio e 
registro da data. 
 

quantas vezes cada uma 
apareceu. 
 
   
-Cópia do nome próprio e 
registro da data. 
 

-Cópia do nome próprio e 
registro da data. 

 
 
 
   

*Pedir para circular 
somente as vogais de 
cada palavra; 
 
*Após escrever quais são 
as vogais. 
 
 
-Cópia do nome próprio e 
registro da data. 
 

quantidade de pessoas 
que há nas duas famílias. 
 
 
-Cópia do nome próprio 
e registro da data. 
 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
  
Vídeo: Música: Bolha de 
sabão- Galinha Pitadinha. 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):   

 
 

   

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp): 

 
Vídeo: Apresentação-  
História das vogais. 

 

  Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
  
 



 

    

 


