AGOSTO - PLANEJAMENTO QUINZENAL PRÉ II
03/08/2020 À 14/08/2020
- Mandar as fotos até domingo à noite dia 16/08/2020, para podermos anexar ao relatório
de seu filho(a).
OBJETIVO: Aprender a letra “Q”;
Aprimorar as noções de tempo;
Trabalhar a ordem dos números.
SEGUNDA- FEIRA 03/08/2020
LETRA “Q”
 Que dia é hoje? (Segunda-feira dia 03 de agosto, se possível mostrar no calendário para a
criança).
 Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO, FRIO...)
1-Leia para a criança e responda oralmente:
De que animal se trata o texto? Você o conhece?
Conte uma curiosidade que gostou de conhecer sobre esse animal.

 Convido você e sua família para conhecer um pouco mais sobre esse animal e a letra Q.
Bons estudos!

2-Na apostila página 37 ler para a
criança a ficha do animal e pedir
que responda oralmente o que se
pede.

Na página 38 ler para a criança o
texto de Ana Maria Machado e
Claudius: A ZABUMBA DO QUATI.
Pedir que encontre no texto e pinte
todas as letras “Q”. Responder as
letras A e B.
Obs.: Zabumba é um instrumento
musical de percussão, que se
assemelha a um tambor de
tamanho médio ou grande.

Na apostila página 39, escrever o
nome do animal: QUATI.
Preencher toda a linha com a letra
“Q”.

TERÇA-FEIRA 04/08/2020
QUANTIDADE E LETRA “Q”
Os QUATIS vivem na América e podem ser encontrados da Argentina ao Uruguai e
podem, até mesmo, chegar ao Sul dos Estados Unidos. Eles vivem em áreas
arborizadas e florestas tropicais.
1 -Na página 42, a criança deve
desenhar o local onde vive o QUATI e
colorir bem bonito.

2 – Convido você e sua família para assistir um vídeo de uma brincadeira muito
legal, chamada mímica, disponível no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=39wcDe7A_D8

3- Agora brinque com a família o jogo
de mímica sobre animais. Em seguida,
escolher três animais imitados no vídeo
e desenhá-los na página 43 da apostila.

4 – Continuando o assunto de
brincadeiras e letra Q, vamos montar
um Quebra cabeça: Escolha uma figura
bem bonita.

 Em seguida o adulto divide a
figura em dez partes e pede
para a criança enumerar como
no exemplo:

 A criança recorta em
quadradinhos.

 Em seguida a criança brinca de montar o “QUEBRA-CABEÇA”.
Obs.: mostrar para a criança que se ela virar para cima ela terá os números
de 01 à 10.

QUARTA-FEIRA 05/08/2020
LETRA “Q”
Vamos conversar um pouquinho...
 Que dia é hoje? (Quarta-feira dia 05 de agosto, se possível mostrar no
calendário para a criança).
 Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO,
QUENTE...)
1-Assista o vídeo sobre a letra Q e comente outras palavras que iniciam com
essa letra como: Quadro, Queixo, Quarta, Quintal...
https://www.youtube.com/watch?v=wr0DwZrx1Xk
2-Na página 40 pedir que a criança fale o nome das figuras, depois circule
aquelas que iniciam com a letra “Q”.

Ler para a criança o texto QUINZINHO.
Depois pedir que circule as palavras
que iniciam com a letra “Q”.

Na apostila página 41, ler para a criança
o texto, pedir que encontre as palavras
abaixo e circule. Depois pedir para a
criança ligar as imagens que rimam.
QUIABO, QUADRADO, QUEIJO,
QUINDIM.

3- No caderno de atividades, treinar a letra “Q”:

QUINTA-FEIRA 06/08/2020
NOÇÕES DE TEMPO
1- Na apostila página 44 ajudar a
criança a perceber a importância de
manter as coisas no seu lugar e
resolver o que se pede:

Na página 45, cantar com a criança a música: Pintinho amarelinho, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=59GM_xjPhco
Em seguida destacar as cenas da página 101, colar e descobrir como nascem os
pintinhos. Dependendo da curiosidade da criança criar um diálogo sobre como
nascem outros animais.

3- Assistir a história: dia e noite disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=kr3K0byGBKM
Após ver a história pedir a criança se ela gosta mais do dia ou da noite, e
peça para explicar por quê?
Na página 47 observar as figuras e responder o que se pede.

Na página 48 a criança pode
desenhar ou utilizar colagem
para criar alguma coisa que faz
durante o dia e durante a noite.
Peça para ela o que diferencia a
noite do dia.

SEXTA-FEIRA 07/08/2020
FORMAS GEOMÉTRICAS/ DIA DOS PAIS

1 -Ler a história para a criança:

2 - Atividade sobre formas geométricas, você vai precisar de um prato de
isopor. O adulto faz os pontinhos e a criança põe palito de fósforo ou de dente
ao redor, como no exemplo da foto abaixo.
Obs.: caso não tenha prato de isopor em casa, pode desenhar no caderno de
desenho, as formas geométricas com pontinhos e pedir para a criança ligar.

3 – Enquanto a criança faz a atividade o adulto pode explorar seus
conhecimentos como:
A) Pedir para a criança mostrar um objeto dentro de casa parecido com um
quadrado;
B) Outro objeto que se pareça com um círculo;
C) Um objeto parecido com um retângulo;
D) E outro objeto que se parece com um triângulo; e assim pode seguir a
brincadeira.
4- Se possível, peça para o papai ler :

Vamos passar um dia diferente com o papai ou um familiar querido que cuide de
você: Brincar de jogar bola, cabo de guerra, de esconde-esconde e para finalizar,
preparem um lanche juntos e assistam um desenho ou filme que você goste.

5- Contar histórias para crianças também contribui para o desenvolvimento da
linguagem — uma vez que amplia o universo de significados da criança — e do
hábito da leitura, de vital importância na educação infantil. Com isso, ajuda no
desenvolvimento da criatividade e raciocínio lógico da criança. Sendo assim em
anexo algumas histórias...
BOA SEMANA A TODOS!!!

ANEXOS

