PLANEJAMENTO QUINZENAL PRÉ II
20/07/2020 À 31/07/2020
- Mandar as fotos até domingo à noite dia 02/08/2020, para podermos anexar ao
relatório de seu filho(a).
- 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).
OBJETIVO: Aprender as letras “G” e “Z”.
Aprimorar a coordenação motora fina.
SEGUNDA- FEIRA 20/07/2020
ANIMAIS- LETRA “G”
Vamos conversar um pouquinho.
- Que dia é hoje? (segunda-feira dia 20 de julho, se possível mostrar no
calendário para a criança).
- Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO, FRIO...)
- Hoje vamos aprender uma letrinha nova. Leia para a criança as seguintes adivinhas e veja
se ela irá descobrir:
a) Serve para levar a comida até a boca. ( GARFO)
b) Animal de estimação da Magali ( GATO)
c) Vive no galinheiro e bota ovos (GALINHA)
d) É feito com água e se colocar na geladeira fica geladinho, mamãe coloca no meu joelho
ou na cabeça quando bato e sara rapidinho. (GELO)
- Então, conseguiu adivinhar? Para facilitar repita as palavras ou até escreva em um papel, e
questione a criança:
a) Tem dois animais, quais são? Imite-os, fazendo o seu som e movimento.(gato e galinha)
b) Tem dois objetos, quais são? Será que tem algum deles aqui em casa? Encontre-os.
(garfo e gelo)
1-Conversar com a criança sobre animais. Pedir se gosta de animais, se tem animal de
estimação. Enfim crie um diálogo fazendo questionamentos de acordo com sua realidade...
Em seguida na apostila página 29 iniciaremos o estudo sobre animais.

2- Leia para a criança o texto ao lado e
depois faça os seguintes
questionamentos:
a) De que animal se trata?
b) Onde ele vive?
c) Qual sua principal característica?
d) Que tal imitá-la: estique os braços o
mais alto que conseguir e coloque
uma mão sobre a outra ( os braços
representa o pescoço comprido e
as mãos a cabeça da girafa) e de
um passeio pela casa, desfilando
igual a girafa.

3- Agora, vamos fazer a atividade na
apostila página 30, observar a imagem e a
escrita do nome GIRAFA. Em seguida
pedir à criança que circule a letra inicial.

- Na página 32, preencher toda a linha
com a letra “G” e escrever a palavra
GIRAFA

- Na página 33 a criança deve observar
a obra de arte de Charles Dessalines
D’orbigny e depois criar a sua obra de
arte. Obs.: Pode usar recorte e
colagem, pintura ou desenho.

TERÇA- FEIRA 21/07/2020
LETRA “G”
1- Assistir o vídeo sobre a letra “G” disponível em :
https://www.youtube.com/watch?v=fjw1GeyT-_0&t=3s

- Grafomotricidade
As atividades de grafomotricidade preparam a criança para a escrita. Trabalham a
coordenação motora, bem como o sentido de esquerda à direita.
Utilizando uma caixa de camisa, ou forma de bolo forrar o fundo com sal, fubá, areia, terra
peneirada ou o que tiver em casa e pedir que a criança desenhe a letra “G”.

Depois pedir que desenhe as linhas conforme modelo abaixo:

2- Na apostila página 31 realizar o
que se pede. Pedir a criança que
copie o nome do animal ao lado
de cada figura.

3- No caderno de atividades treinar
a letra “G”. Em seguida desenhar
os objetos e escrever o nome.

QUARTA-FEIRA 22/07/2020
LETRA “Z”
- Que dia é hoje? (quarta-feira dia 22 de julho, se possível mostrar no calendário
para a criança).
- Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO, FRIO...)
- Conte uma novidade para mim...

1- Lembra que fizemos um jogo da
memória dos números? Pedi para
guardá-lo e agora é hora de
usarmos ele novamente. Pegue
somente as cartinhas dos números
de 1 a 10, coloque um embaixo do
outro e quantifique com objetos ou
brinquedos que tenha em sua casa.
Depois pode brincar livremente.
Veja o exemplo na foto a seguir:
Hoje daremos início ao estudo da letra “Z”. Que tal, com os brinquedos utilizados na
atividade anterior fazer a letra Z no chão? ( tire uma foto e mande para a professora)

2- Na apostila página 34, você deve ler
o poema para a criança. Depois
peça a ela de qual animal trata o
poema e pedir que enfeite a roupa
da zebra com bolinhas coloridas.

Na página 35, observar a zebra e escrever seu nome. Preencher toda a linha com a letra
“Z”. Volte a página 34, encontre no texto a palavra ZEBRA e circule-a. Observe como fazer o
traçado da letra “Z”.

Na página 36, pedir que a criança observe
a obra de Georges Stubbs, ZEBRA e ao
lado desenhe a sua zebra da maneira que
conseguir.

3-Agora no caderno de atividades, realizar a atividades que você está fazendo com todas
as letras do alfabeto, agora é a vez da letra “Z”. Siga o modelo.

QUINTA-FEIRA 23/07/2020

-Que dia é hoje? (quinta-feira dia 23 de julho, se possível mostrar no calendário
para a criança).
-Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO, FRIO...)
- Leia uma história para a criança que tenha em casa ou pode usar uma que tem em anexo
a esse planejamento, depois questione a criança, qual parte que ela gostou, quem eram os
perssonagens, o nome da história.
- Deixe ela escolher uma história para contar a você ( pode ser de um livro ou criada por ela)

1- Vamos relembrar o que aprendemos essa semana...Aprendemos duas letrinhas : G e Z.
Faça elas com massinha em três tamanhos: grande, médio e pequeno. Depois poderá
brincar livremente com a massinha. Divirta-se.

2- No caderno de desenho escreva a letra G grande com lápis e depois decore pintando
com tinta e garfo. Obs.: Caso não tenha tinta pode pedir que faça pequenos risquinhos
no contorno da letra com lápis de cor ou canetinha. Em seguida, peça à criança que
recorte de revistas ou livros algumas letras G e cole ao lado.

3- Com a letra Z podemos escrever também:

ZOOLÓGICO

No caderno de desenho, fazer a letra Z e
enfeitá-lo com listras igual a zebra. Pode
ser colorido e se preferir com régua ou
livre.

4- No caderno de desenho, o adulto
deve escrever os números de 1 à 10
e a criança deverá passar por cima
com auxilio de um cotonete e tinta
como na foto. Obs.: caso não tenha
tinta poderá fazer o contorno com
lápis de cor ou canetinha.

SEXTA-FEIRA 24/07/2020
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

1 – Leia a história ilustrativa para a criança.
Agora você vai ouvir uma história muito bonita: A história de nossa querida cidade
de Água Doce.
Antes de se chamar Água Doce, as terras do nosso município eram conhecidas
como Encruzilhada, mais tarde o nome foi mudado por ser banhado pelo rio, de
mesmo nome.

A história começou quando alguns tropeiros se reuniram para ir buscar mantimentos e
alimentos em outra cidade. O caminho era feito com alguns cavalos e mulas.

O caminho era longo e eles demoravam alguns dias para retornar pois eles
compravam mantimentos em uma cidade chamada: Marcelino Ramos no estado
do Rio Grande Do Sul.

Os tropeiros compravam mercadorias em grandes quantidades e carregavam suas
mulas com esses mantimentos.

Agora é a parte mais importante dessa história, quando os tropeiros liderados pelo
senhor João Líbia foram atravessar o rio que banha nosso município a mula
carregada de açúcar escorrega sobre as pedras do rio e toda sua carga de açucar
acaba molhando. E você já sabe o que acontece quando o açúcar é colocado na
água, ela fica doce...

Após o acontecido um homem da tropa bebeu a água do rio, porque estava com muita sede
e percebeu que a água estava doce. Foi assim que nosso municipio então passou a se
chamar de Água Doce.

Por volta de 1958 o distrito é emancipado e torne-se município. O seu primeiro prefeito
eleito pelo povo foi: Vitório Amádio Macagnan. E atualmente o prefeito se chama:
Antônio Bissani.
O município completa em 2020, ou seja esse ano, 62 anos de emancipação, e seu
aniversário é comemorado dia 25 de julho, ou seja amanhã, sábado é seu
aniversário.

2-Vamos conversar agora:
- você gostou da história que acabou de ouvir?
- você ja tinha ouvido antes a história da mula que caiu no rio e adoçou a água?
- quem contou para você essa história?
- você sabe porque temos o monumento em frente a casa da cultura? E como se chama o
homem que está junto com a mula?
- agora no caderno de desenho, faça um desenho sobre a história que acabou de ouvir
sobre o nosso muinicípio de Água Doce.
Para finalizar gostaria de convidar toda a família para cantar o hino do município de Água
Doce, clique no site e ouçam...
https://www.youtube.com/watch?v=1_EyxZpq2ak

EM ANEXOS AS HISTÓRIAS COMO SUGESTÕES

