PLANEJAMENTO SEMANAL PRÉ II
-Mandar as fotos até domingo à noite dia 05 de julho, para podermos anexar ao relatório de
seu filho.
- Lembrem-se de contar histórias, em anexo no final do plano tem sugestões.
- Jogos são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo da criança. Jogo do dominó, jogo
cai não cai com lápis de cor, jogo da memória entre outros.
-Fazer leitura do alfabeto pelo menos duas vezes por semana (de A a Z, de Z a A e salteado.
-Neste planejamento iniciaremos a apostila módulo 2.

OBJETIVO: Reconhecer a família do C através de atividades variadas.
Divertir-se com a família nas brincadeiras da festa junina.
Trabalhar número e relacioná-los as quantidades.
SEGUNDA-FEIRA 22/06/2020
PALAVRAS COM A LETRA A: AMOR E ÁGUA
Vamos conversar um pouquinho...
-Que dia da semana é hoje? (Segunda-feira dia 22 de junho, se possível, mostre para a criança
em um calendário ou apenas comente com ela)
-Como está o tempo hoje? (Deixar a criança observar pela janela e te responder: ENSOLARADO,
NUBLADO ou CHUVOSO)
-Quantos somos? (Contar a quantidade de pessoas que estão com ela na casa e mostrar com os
dedos. E questionar quem está faltando)
- Conte uma novidade para mim.
- Fazer uma caixa surpresa: (pode ser qualquer caixa que tenha em casa de sapato ou papelão,
depois poderá decorar com recorte de figuras ou pintar com tinta, seja livre na criatividade)
Obs: Essa caixa, será usada na próxima semana de aula para realização de atividades. Então
fiquem tranquilos para confecciona-la durante os quinze dias.
Daremos início as atividades da apostila módulo 2.
1-Você conhece alguma brincadeira de roda?

declamar algum versinho para a criança do

Qual? Convide sua família para brincar de

seu tempo de infância. Vou ajudá-lo a

roda cotia e ciranda cirandinha.

lembrar:

Na página 5 você encontrará a música:

BATATINHA QUANDO NASCE

Ciranda, cirandinha. Cante com a criança e

SE ESPARRAMA PELO CHÃO,

peça que escreva seu nome no espaço

MAMÃEZINHA QUANDO DORME

indicado. Poderá aproveitar o momento para

PÕE A MÃO NO CORAÇÃO.

Aproveite

para

explorar

a

imagem

questionando à criança oralmente:
Quem está entre o menino de camisa verde e
o menino de camisa azul?
Quem está entre o menino de camisa xadrez
e o menino de camisa verde?
E

assim

por

diante

você

vai

criando

perguntas para criança encontrar.

Na página 6, leia a tirinha e converse com a
criança sobre o que é essencial na nossa
vida, principalmente nesse momento que
estamos

vivendo,

reavaliando

valores.

Depois leia as perguntas para a criança
responder. Lembrando sempre que apesar
de ainda não saber ler a criança pode
descobrir o que está escrito associando o
som da primeira letra. Nesse sentido deixe
que ela descubra onde está a resposta,
apenas leia para ela.

Questione a criança se ela concorda com o
personagem da tirinha, que o essencial para
a vida de todos é o amor e se ela sabe o que
é amor. AMOR é cuidar do planeta, é cuidar
da natureza, é cuidar dos outros e cuidar de
si mesmo.
Na página 7 a criança deverá destacar as
letras da página 97 e colar nos espaços
indicados formando a palavra AMOR. Você
pode escrever em uma folha para ela
observar. Na sequência a criança deve
realizar as outras duas tarefas da página.

2-Agora, com auxílio de pedrinhas ou grãos de feijão, vamos contar um pouco...
a) Quantas letras tem a palavra AMOR? (Quantifique com o material separado usando um grão
para cada letra)
b) Quantas letras tem a palavra ÀGUA? (Quantifique com o material separado)
c) Compare as quantidades de letras das palavras AMOR e ÀGUA, é igual ou diferente?
d) Escreva no caderno de desenho os nomes dos familiares e conte quantas letras tem cada
nome. Em seguida, coloque ao lado um grão para cada letra e compare quem tem mais, quem
tem menos e quem tem igual.
e) Agora separe 10 grãos ou pedrinhas e forme grupos de um em um, dois em dois, três em três,
quatro em quatro, cinco em cinco e vai observando quantos grupos formam.

TERÇA- FEIRA 23/06/2020
CONHECENDO O MEU NOME.
1-Hoje daremos continuidade as
atividades da apostila. Na página 9
observar a capa do livro da Mônica e
colar as letras da página 97 nos locais
indicados. Depois ajude a criança ler as
palavras formadas.

Na página 9, ler o texto para a criança e
conversar com ela sobre os nomes das
pessoas. Responder as questões sobre o
texto. Destacar na página 99 as 3
primeiras letras do alfabeto: ABC e colar
nos espaços indicados.

Conte para a criança, quem escolheu o nome dela, e se ela conhece mais alguém que tenha
o nome igual.

2-Pegue o caderno de desenho na página onde escreveu os nomes dos familiares que moram
com você e faça a leitura das letras de cada nome, depois circule com o lápis as letras
trabalhadas (A- E- I – O – U – B – C), que encontrar em cada nome.
Realize a seguinte atividade: Circular os números na cor correspondente como na foto a seguir:

3-Copie esta quadrinha no caderno de desenho e leia para a criança, depois peça para ela
circular a letra “C” e repetir as palavras que começam com essa consoante. Além disso peça para
citar nomes de pessoas e objetos que iniciem com essa letra.

QUARTA-FEIRA 24/06/2020
FESTA JUNINA
Vamos conversar um pouquinho.
- Que dia é hoje? (Quarta- feira dia 24 de junho. Se possível mostrar no calendário para a
criança)
- Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO)
- Conte uma novidade, como foi seu dia?
1- Leia a história:

Realize os seguintes questionamentos, para a criança responder oralmente:
a) Qual o nome da história?
b) Qual era a responsabilidade do Castor?
c) Quem era responsável pela comida da festa Junina?
d) Quem iria animar a festa?
e) Qual foi a parte da história que você mais gostou ?
f) Você já foi em alguma festa junina?
g) Lembra das festas juninas lá da creche? Está com saudades?
h) Faça um lindo desenho no caderno de desenho, do que é a festa junina para você. (Pode
desenhar a parte que gostou da história também)
2- Convide a família para fazer uma festa junina com você na sua casa.
- Se possível, se caracterize e vamos dançar a música Balancê da Festa Junina
https://www.youtube.com/watch?v=8owaxlmQoe8
- Na festa junina além de música tem brincadeiras. Então vamos nos divertir. Seguem sugestões
de brincadeiras:

Ou poderá fazer peixes de papel e colocar em uma caixa com folhas secas para eles pescarem
com grampos de roupa. No verso dos peixinhos ( de isopor ou de papel, colocar desafios como:
Pular com um pé só, correr de um lado para o outro, rolar no chão, rastejar no chão, cantar uma
música, entre outros).
Variação: colocar em uma bacia tampinhas de garrafa pet para que pesquem uma a uma, poderá
solicitar a cor que a criança deve pescar. Para pescar poderá usar uma colher, garfo, peneira ou
o que tiver em casa.

- Além de música, brincadeiras também tem as comidas típicas como: bolo de milho, paçoca, pé
de moleque, pipoca, pinhão, chá, chocolate quente. De acordo com a sua possibilidade prepare
um desses lanchinhos para comer com a família. Peça para a criança ajudar na hora de arrumar
a mesa e depois guardar tudo no seu lugar.
3-Realize as seguintes adivinhas: Pergunte a criança e deixe ela tentar responder sozinha:
DEIXO A FESTA BONITA

FEITO DE PALHA

NO FOGO PULA, PULA

O VENTO FAZ BALANÇAR

NA CABEÇA EU FICO

ATÉ FICAR BRANQUINHA

SOU DE CORES

PROTEJO DO SOL E DA

SALGADINHA, DOCINHA E

VARIADAS

CHUVA

QUENTINHA É MUITO

VOCÊ VAI ME PEDURAR

DEIXO O CAIPIRA BONITO

GOSTOSINHA.

Resposta: bandeirinha

Resposta: chapéu

Resposta: pipoca

4-Na página 13 da apostila, leia para a criança as adivinhas para ela descobrir.

Mande um áudio ou um pequeno vídeo para me contar como foi a experiência do seu dia.

QUINTA-FEIRA 25/06/2020
LETRA C
Vamos conversar um pouquinho...
- Que dia é hoje? (Quinta –feira dia 25, se possível mostre no calendário para a criança)
- Conte uma novidade para mim...

1- Na página 14, você poderá ditar as letras
para que a criança possa completar as
respostas das adivinhas.

Na página 15, ler a adivinha para a criança
descobrir. Pedir que cubra o tracejado e ao
lado escreva a palavra: LÁPIS

2- Vamos brincar de escrever na farinha de fubá.
Ofereça para a criança um prato com farinha de fubá, e peça para escrever o seu nome, nome
dos seus familiares, as letras estudadas (A, B, C, E I, O, U) e peça para falar uma palavra com
cada letra.
OBS.: você pode substituir o fubá por farinha de trigo, sal,
açúcar, areia seca, cinza ou terra peneirada.
3- Agora ofereça além do prato de farinha de
fubá (ou o que você usou na atividade
anterior), um pote com grãos (feijão, milho,
pipoca) para a criança escrever os números
de 1 a 9 e depois colocar os grãos de feijão
conforme a foto:

SEXTA-FEIRA 26/06/2020
ATIVIDADES LETRA C

1- No caderno de linhas realizar a seguinte atividade: Treinar duas linhas da letra C e copiar as
palavras uma vez.

2-No caderno de desenho, escrever a letra C grande e escolher três cores de tinta e com a
técnica do COTONETE, enfeite a letra criando uma sequência de cores como na foto a seguir.
Obs.: caso não tenha tinta em casa pode pedir para a criança fazer bolinhas com lápis de cor
alternando as cores, ou colar pedacinhos de papel coloridos de revistas.

3-Vamos trabalhar um pouco na apostila. Na
página 16, ler a adivinha para a criança
descobrir a resposta. Depois ela deverá
desenhar uma cadeira e escrever ao lado:
CADEIRA.

Sugestão: Reúna a família para brincar de dança da cadeira. (O jogo consiste numa roda de
cadeiras, sendo que o número de assentos deve ser sempre um a menos em relação aos
participantes. Coloca-se uma música para tocar enquanto as pessoas circulam em volta das
cadeiras e quando a música parar, todos devem sentar em alguma cadeira. Quem não conseguir
sentar, é eliminado e tira-se mais uma cadeira. Ganha quem sentar na última cadeira).

Na página 17, observar as imagens e
conversar sobre o que cada uma representa.
Depois se possível usando régua ligar cada
imagem à palavra correspondente. Pedir que
a criança circule a letra inicial de cada
palavra:

Na página 19, leia novamente a adivinha
para a criança, depois auxilie-a a fazer a
dobradura do cachorro sugerida. Pode colar
a dobradura no caderno de desenho,
escrever a palavra CACHORRO para ela
copiar.

Na página 20, a criança deve escrever a
palavra CACHORRO.

4-Montar um jogo da memória dos números com papelão ou papel mais duro. Cortar 20
quadradinhos e escrever os números de 1 a 10, depois é só jogar com a família. (Guarde o jogo
para futuras atividades)

Estou com muitas saudades, tenham uma boa semana!

ANEXOS
Aproveitando o clima junino poderá escolher um filme divertido, assistir em família e estourar uma
deliciosa pipoca.

