PLANEJAMENTO QUINZENAL PRÉ II. PROFESSORA: ROSELI FONTANA
OSELAME
21/09/2020 À 25/09/2020
- Mandar as fotos até domingo à noite dia 04/10/2020, para podermos
anexar ao relatório de seu filho(a).
OBJETIVO: Aprender um pouco mais das
consoantes: “J” e “S”;
Trabalhar quantidades;
Perceber quais são as pessoas que moram em sua casa;
Conhecer as características de alguns animais.

SEGUNDA- FEIRA 21/09/2020
LETRA “J”/ ANIMAIS
Que dia é hoje? (Segunda-feira dia 21 de setembro, se possível mostrar no
calendário para a criança).
Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO, FRIO...)
Leia o texto para a criança:

Questione a criança oralmente:
-Quem é Joaquim? O que ele gostava de fazer?
-Quem eram seus amigos?
-Quais eram os prêmios que ele ganhava?
-Peça para ela citar alguma palavra que ouviu no texto que começa com a letra
“J”.
No caderno de atividades, siga o exemplo abaixo.

Na apostila página 68 vamos
estudar um pouco sobre os animais.
Ler a música para a criança e se ela
lembrar pode cantar. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=7IdGh
RPyplI

Preencher o que se pede nas
alternativas A e B.

Na página 69 , ler para a

Obs.: pode seguir o modelo da

criança o texto sobre os peixes.

dobradura ou fazer outra que

E fazer uma dobradura de

saiba.

peixe.

TERÇA-FEIRA 22/09/2020
LETRA “J”/ ANIMAIS
-Copie a quadrinha no caderno de desenho com letras grandes conforme o
modelo abaixo;
-Depois leia a quadrinha para a criança e peça que repita;
-Peça à ela que encontre e pinte as palavras que iniciam com a letra “J”;
-Peça para que conte quantas palavras pintou e repita o nome delas.
-Em seguida a criança deverá escolher duas palavras da quadrinha e
desenhar abaixo na mesma folha do caderno de desenhos.
-Depois faça uma letra “J” grande (conforme modelo) e peça para a
criança enfeitar. (Pode usar tinta, colagens, use sua criatividade).

Na apostila página 71, observe
a história e converse com a
criança sobre ela respondendo
às perguntas oralmente.
Depois faça um desenho bem
bonito no espaço indicado.

Na página 72 resolver o que se
pede. Aproveite para pedir a
letra inicial de cada animal, e
explorar suas características.

QUARTA-FEIRA 23/09/2020
QUANTIDADES
ANIMAIS DOMESTICADOS

Que dia é hoje? (Quarta-feira dia 23 de setembro, se possível mostrar no calendário para a
criança e explicar que hoje inicia a primavera, estação das flores).
Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO, FRIO...)

1-Hoje iniciaremos com uma atividade de números. Você vai precisar de uma caixa de
ovos, papel de caixa de sapato ou papel mais duro, para fazer os números, caneta e
tesoura. (Você poderá usar os números do jogo da memória confeccionado
anteriormente de 0 a 10). Faça como o modelo abaixo e peça para a criança recortar
uns 20 círculos de papel mais fino. Primeiro põe exposto na caixa de zero à cinco,
depois retire e coloca de seis à dez, e a criança deverá contar em voz alta os círculos e
colocar dentro da caixinha no local indicado a quantidade correta. Brinque várias vezes
se for necessário. Pode aproveitar o material para fazer pequenos cálculos com a
criança.
Obs.: caso não tenha caixa de ovos,
pode realizar a atividade na mesa
agrupando as quantidades, conforme
modelo abaixo

Quando terminar a atividade guarde os
círculos, pois usaremos amanhã.

2-Na

73,

características de cada animal.

explique para a criança o que

Por exemplo: o que cada um

são

fornece para o homem? Do que
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página
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Do
Com

que
qual

se
letra

começa? Você tem um desses
animais em casa? E assim por
diante...

Na página 75, leia o poema
para a criança: LEITE, PÃO E
MEL e peça a ela que desenhe
o que se pede.Dite as letras
para ela escrever: ABELHA e
VACA.

QUINTA-FEIRA 24/09/2020
RELAÇÃO NÚMERO E QUANTIDADE
LETRA “S”
Que dia é hoje? (Quinta-feira dia 24 de setembro, se possível mostrar no calendário
para a criança).
Como está o tempo hoje? (CHUVOSO, NUBLADO ou ENSOLARADO, FRIO...)

1-Hoje faremos um aproveitamento dos círculos que as crianças recortaram
ontem. No caderno de desenho faça para a criança cinco círculos grandes.
Peça a ela que coloque os números de 1 a 5, dispondo-os ao lado de cada
círculo. Em seguida deve separar e colar dentro de cada círculo a quantidade
solicitada conforme modelo a seguir.

2 -Vamos aprender mais uma letra??? Mostre para a criança a imagem abaixo.
Peça a ela que fale o nome dos produtos que conhece. Pergunte a ela com que
letra iniciam...e quais destes produtos consomem em sua casa.

3 - Leia para a criança o trava-línguas e peça para ela repetir.

4 -Peça para a criança recortar de revistas e jornais ou até de embalagens de
produtos que tiver em casa, figuras que comecem com a consoante “S” e colar
no caderno de desenho. Pode ajudá-la a escrever o nome das figuras. (Mínimo
4 figuras).

SEXTA-FEIRA 25/09/2020
LETRA “S”
AS PESSOAS COM QUEM MORAMOS.

1 – Vamos terminar a aula da semana sabendo um pouco mais da consoante
“S”. No caderno de atividades a criança deve seguir os exercícios feitos
anteriormente como as outras letras. (Faça a criança observar que dessa vez
ela irá fazer um desenho/ escrita com a família silábica do “S”).
Ex: SA – SE – SI – SO – SU. Após a atividade pronta peça para a criança
circular as sílabas das palavras e pronunciá-las com você.Você pode dizer a
ela que cada vez que abrimos a boca para pronunciar o som é uma sílaba.
Ajude-a perceber quantas vezes abre a boca para falar: SA-PO, e assim por
diante.

2 – No caderno de desenho peça para a criança exercitar a letra “S” começar
grande e vai diminuindo até ter 10(dez) unidades da letra “S”. Ex:

SSSSSSSS

SS...

3 – Fazer as atividades das páginas 76; 77 e 78 da apostila.

Obs.: No próximo planejamento iniciaremos as atividades do volume 3.
Portanto a partir da página 80 do volume 02, tem alguns temas
interessantes. Podem estar fazendo com a criança num momento que
achar oportuno.
BOA SEMANA A TODOS!!!
ANEXOS

