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 SEGUNDA-FEIRA 

21/06/2021 

TERÇA-FEIRA 

22/06/2021 

QUARTA-FEIRA 

23/06/2021 

QUINTA-FEIRA 

24/06/2021 

SEXTA-FEIRA 

25/06/2021 

ATIVIDADES VIDEO AULA 
 
      APOSTILA PÁG 26 
      UI, QUE FRIO! 
 
*Falar sobre o tempo, se 
faz frio ou calor. 
Ler o texto da folha de 
atividade e conversar 
sobre as estações do ano 
e suas características, 
dando destaque ao 
inverno, e as 
vestimentas que se 
utiliza, ao frio. 
*Reler o texto, 
sugerindo que colem os 
adesivos (que se 
encontram no final do 
caderno) comas 
vestimentas das 
personagens para que 
elas não sintam frio. 
*Pedir que colem 
pedacinhos de papel 
verde nos espaços 
próximos do sopro do 

 VIDEO AULA 
 
            APOSTILA PÁG 22 
    JUNHO MÊS DE FESTAS. 
 
Pedir que observem a folha 
22 e respondam o que falta 
na ilustração. 
Colar adesivos das 
bandeirinhas que 
encontram no final do 
caderno. 
Pedir que pintem as 
bandeirinhas que restam e 
as roupas e os chapéus de 
João e Luísa com giz de cera, 
para deixá-los bonitos para 
festa. 
 

 APOSTILA PÁG 23  
 A FESTA DE SÃO JOÃO 
 
*Contar que as bandeirinhas 
do arraial foi confeccionas 
por Luísa 
 e Júlia. 
 

VIDEO AULA 
 

     APOSTILA PÁG 33 
VERDE E AMARELO  
 
*Falar um pouco sobre a 
preservação da natureza. 
*Dizer aos alunos que tem 
outra forma de preservar a 
natureza e não misturar as 
coisas que jogamos fora no 
lixo, como plástico, vidro e 
papel, ressaltando a 
importância de se reciclar o 
lixo. 
*Apresentar para os alunos 
um vídeo da lixeira de 
coleta seletiva, e mostrar a 
eles e indicar onde cada tipo 
de material deve ser 
colocado. 
*Mostrar os alunos a forma 
geométricas, Solicitando ao 
mesmo, para encontrar 
objetos em sua casa que 
tenham a formas 
geométricas. 

VIDEO AULA 
 
      APOSTILA PÁG 24 
 PARA ENFEITAR A MESA DA 
FESTA  
 
*Falar sobre as festas 
juninas, comentando sobre 
as comidas típicas, que são 
colocadas sobre uma grande 
mesa coberta com uma 
toalha de estampa alegre.  
*Apresentar para os alunos 
figuras de comidas típicas de 
festas juninas. 
*Solicitar que as crianças 
façam colagem de imagens, 
de comidas típicas de festa 
junina na folha de atividade. 
*E fazer colagem de palito de 
picolé nos pés da mesa.   
 
 

 

VIDEO AULA 
 
HISTÓRIA INFANTIL - 
ALEGRIA  
FÁBIO GONÇALVES 
FERREIRA 
CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIA 
 
Com uma folha de 
sulfite, vamos fazer um 
desenho de uma 
carinha, com a 
expressão bem feliz, 
representado na 
história. 
 
 

 



vento, a fim de imitar o 
vento levando pelos ares 
as folhas das arvores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

*Pedir aos alunos que 
cubram o tracejado do balão 
utilizando lápis de cor, 
depois que pintem o balão 
nas cores primarias com giz 
de cera. 
* Colar palitos de fosforo e 
fazer carimbo da mão com 
tinta guache vermelha e 
amarelo para fazer fogueira. 
 
 

*Pedir aos alunos passar 
canetinha verde nos 
pontilhados para formar o 
triangulo. 
E pintar com tinta amarela, 
as pétalas da flor usando a 
ponta dos dedos. 
*Solicitar aos alunos que 
façam bolinhas de papel 
crepom na cor vermelho e 
colar no miolo da flor. 
 

 APOSTILA PÁG 34  
JULIA E MUITO ESPERTA  
 
*Solicitar os alunos que 
observem a ilustração da 
atividade, observando o 
livro fechado e aberto. 
*Questionar que o livro 
fechado tem o formato de 
um retângulo e o livro 
aberto o formato de um 
quadrado. 
*Apresentar as formas 
geométricas para os alunos. 
*Apresentar para as 
crianças a Fabula do Leão e 
o Rato. 
*Solicitar que façam 
bolinhas de papel crepom 
Laranja ao redor do livro 
fechado e no livro aberto 
fazer o personagem da 
fabula o rato usando a 
forma geométrica triangulo 
e círculo. 
 



 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
  
 
Vídeo: As estações do 
ano 
https://youtu.be/EmFj
Wh2p87o 
 
 

Sugestões de  

Atividades 

complementares 

(arquivos no  

WhatsApp): 

 

 
Música: Cai, cai Balão  
 
https://youtu.be/UMY-
bPSeueA 
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):   

 

 

Vídeo : Fabula do Leão e 
Ratinho  
 
 

Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp) 

 

 

Vídeo: Comidas 
Típicas. 
https://youtu.be/gH4L-
DASzTY 
 
 
 

  Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
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