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Data:
SEGUNDA-FEIRA (30/11/2020)
EIXO: Português - Linguagem oral e escrita
Aula no Google Mett.
CONTEÚDO: Conhecendo a letra B maiúscula e minúscula.
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação.
OBJETIVOS:
✓ Conhecer a letra B maiúscula e minúscula.
✓ Identificar objetos e animais que comecem com a letra B.
✓ Aprender a colocar a letra B maiúsculas e minúsculas nas palavras .
Orientação à família:
1º Momento:
Boas vindas às crianças no google meet.
Chamadinha
Hora da história.
Aprendendo a letra
B

.

ATIVIDADE NO LIVRO:
Integrado: págs.59, 60 e 61.

TERÇA-FEIRA (01/12/2020)
EIXO: Sociedade – Geografia e História(Revisão dos assuntos).
CONTEÚDO: O Dia e noite
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações.

OBJETIVOS;
✓ Relembrar a noção de tempo dia e noite..
✓ Identificar na atividade o que fazemos de dia e de noite.
✓ Reconhecer as caracteristicas de cada uma delas.

Orientação à família:

A criança irá observar na atividade xerocada e identificar o que fazemos durante o dia e
durante a noite..

ATIVIDADE NO XEROCADA

QUARTA-FEIRA (02/12/2020)
EIXO: Português - Linguagem oral e escrita – Aula on-line com a Pró
Aula no Google Mett.
CONTEÚDO: Conhecendo a letra T maiúscula e minúscula..
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: : Escuta, fala, pensamento e imaginação.
OBJETIVOS:
✓ Conhecer a letra T maiúscula e minúscula.
✓ Identificar objetos e animais que comecem com a letra T.
✓ Aprender a colocar a letra T maiúsculas e minúsculas nas palavras.

1º Momento:
Orientação à família:
Boas vindas às crianças no google meet.
Chamadinha
Hora da história.

ATIVIDADE NO LIVRO:
Integrado: págs.62, 63, e 64.

QUINTA-FEIRA (03/12/2020)
EIXO: Relações matemáticas - Vídeo Aula gravado pela pró.
CONTEÚDO: Numeração decimal.
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações.
OBJETIVOS:
✓ Conhecer numero decimal.
✓ Relacionar decimal ao número 10.
Compreender que 10 objetos é igual a 1 dezena.

INSTRUÇÕES À FAMÍLIA:
1º Momento:

Assistir o vídeo da pró com a criança.
Bom estudo!

ATIVIDADE NO LIVRO:
Integrado: págs. 172, 173, 175 e 177.

SEXTA-FEIRA (04/12/2020)
EIXO: Natureza
CONTEÚDO: A natureza
do nosso país.
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações.
OBJETIVOS:
✓ Conhecer alguns animais que estão em extinção.

✓ Compreender que poderão deixar de existir por causa da caça ilegal e outros
danos ao ambiente.
INSTRUÇÕES À FAMÍLIA:
1º Momento:
Essa atividade consiste em mostrar a criança alguns animais que estão em risco de
extinção, ou seja, poderão deixar de existir por causa da caça ilegal e de outos danos
no ambiente.

ATIVIDADE NO LIVRO:
Integrado: págs. 280.

