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 SEGUNDA-FEIRA 

28/06/2021 

TERÇA-FEIRA 

29/06/2021 

QUARTA-FEIRA 

30/06/2021 

QUINTA-FEIRA 

01/07/2021 

SEXTA-FEIRA 

02/07/2021 

ATIVIDADES VIDEOAULA 
           APOSTILA PÁG 35 
           NO JARDIM 
 
*Contar que, pensando 
em preservar a natureza. 
João, Luiza, e Julia 
pegaram uma pá, um 
ancinho um regador e 
resolveram ir para o 
jardim. Luiza ficou com a 
pá para cavar, Julia ficou 
com o ancinho para afofar 
a terra e João com o 
regador, para molhar a 
terra depois que a 
semente fosse plantada. 
 
*Brincar de sombra. 
Escurecer o ambiente e, 
utilizar uma lanterna, 
fazer sombras com as 
mãos para serem 
projetada na parede. 
Falar da sombra que nos 
segue à medida que 
caminhamos pela rua em 
dias ensolarados. 

 VIDEOAU 
APOSTILA PÁG 36 

 AS PLANTAS E O SOL     
 
*Contar  ou fazer a leitura  
da história “Girassol 
Solitário” 
*Retomar o “jogo de 
sombras da pagina 11”. 
Lembrar que existem 
sombras por causa da luz, 
e que, durante o dia, a luz 
é fornecida pelo sol. 
*Conversar sobre a 
importância da luz do sol 
para nossa saúde (até 
para bebês há um horário  
ideal para  banho de sol) 
e para a vida das 
plantas.Para crescerem e 
darem flores e frutos,as 
plantas precisam da luz 
do sol.  
*Propor que amassem 
bolinhas de papel crepom 
marrom para ser coladas 
no miolo do girassol, 
pintem as linhas 

VIDEOAULA 
       APOSTILA  PÁG 25 
             É FESTA 
*Apresentação de uma 
dança junina com as    
professoras dos 
maternais e as auxiliares,  
 
*Em seguida na folha da 
atividade, relembrar o 
tema festa junina e cantar 
com os alunos, com a 
melodia “Atirei o pau no 
Gato” 
 “ Eu não solto mais 
bombinha,nhá/ nem na 
noite, te/ de São João ão, 
ão /a bombinha, nhá/ 
estoura , pum, pum,pum/ 
e  poderá queimar a mão/ 
ai, ai” 
 
*Ler o texto de folha da 
atividade e fazer  o  
alinhavo em torno do 
reângulo usando lã verde. 
 
*Pedir aos alunos que 

 
 
 
 
VIDEO DE 
ENCERRAMENTO E  
DESPEDIDA DAS 
AUXILIARES 

 
 
 
 
VIDEO DE 
ENCERRAMENTO E 
DESPEDIDA DA 
PROFESSORA 



*Trabalhar o vocabulário 
da folha da atividade. 
Pedir que, utilizando lápis 
de cera verde, liguem os 
objetos às suas sombras. 
*Pintar com lápis de cera 
os objetos, regadores, pá, 
e ancinho. 
*Explicar para que servem  
os objetos do texto da 
folha da atividade. 
 
*Atividade extra 
Observar a tabela da folha 
da atividade e pintar 
somente os quadradinhos 
que aparece a vogal O 
com lápis de cor verde. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

tracejadas com tinta a 
dedo amarela e colem 
lantejoulas amarelas ou  
bolinhas de papel crepom 
vermelho amassadas  no  
centro  do sol. 
 
 
*Atividades  extra 
 
*Observar a tabela da 
folha da atividade e 
pintar somente os 
quadradinhos que 
aparece a vogal  U com 
lápis de cor vermelho. 
 

 
 

 

pintem a panela com giz 
de cera e que façam 
bolinhas de papel crepom 
branco para colar dentro 
da panela , 
representando as 
pipocas. 
 
*Atividades  extra 
*Observar a tabela da 
folha da atividade e 
pintar somente os 
quadradinhos que 
aparece a vogal  U com 
lápis de cor vermelho. 
 

 
 
 

 Sugestões de 

atividades 

complementares 

(arquivos no 

WhatsApp):  
 -LIVRO DE HISTÓRIA 
 

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):  
  
 



 

    

 

 


