INSTITUTO LAURA VICUÑA

REFERÊNCIA DE ESTUDOS

PROCEDIM
ENTOS.

IDENTIFICAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSORA: Lidiane Reis
TURMAS: PRÉ 1 “A”
TEMA DA AULA:1 COORDENAÇÃO MOTORA FINA.
APRESENTAR LETRA “P”.

REALIZAR A ATIVIDADE NO DIA
31/05/2021
DATA DE ENTREGA DA ATIVIDADE
31/05/2021

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
 Escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar -se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura criando
produção bidimensionais e tridimensionais.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO A SEREM TRABALHADOS NESTA AULA.
Fomentar a curiosidade infantil, coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações
diversas, escrita espontânea, coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesse e necessidades diversas.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM NESTA AULA:
Solicitar que a criança pinte as bolinhas usando cotonete e cole pedacinhos de papéis picado no peixinho. (Atividade xerocopiada). Apresentar a
letra no quadro branco, com imagens de objetos que comece com a letra “P”. Pedir que a criança procure em sua casa algum objeto que comece
com a letra em estudo. Fazer o registro do objeto encontrado no verso da p. (38) do livro Girolhar. Atividade xerocopiada letra “P”.
(MATERIAIS, TECNOLOGIAS E RECURSOS UTILIZADOS:)
Para realizar atividade você vai precisar:
1° lápis de cor.
2° tesoura.
3° cotonete.

OBS: O REGISTRO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA DEVERÁ SER ENVIADA PARA O SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO NA DATA PRÉ ESTABELECIDA
PRÉ 1 A PRÉ A lidik_reis@hotmail.com

INSTITUTO LAURA VICUÑA
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSORA: Lidiane
TURMAS: PRÉ I “A”

IDENTIFICAÇÃO

TEMA DA AULA: Atividade 1: Apresentar o numeral 15.
Atividade 2: Livro Girolhar p .(89) mistura deliciosa.

REALIZAR A ATIVIDADE NO DIA
02//06/2021
DATA DE ENTREGA DA ATIVIDADE
02/06/2021

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
 Espaços, tempo, quantidade, relações e transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação, o eu, o outro e o nós.

REFERÊNCIA DE ESTUDOS

PROCEDIM
ENTOS.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO A SEREM TRABALHADOS NESTA AULA:
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registro de palavras e textos, por escrita espontânea. Identificar e selecionar fonte
de informação para responder questões. Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Ampliar relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, relacionar números ás suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre
em uma sequência

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM NESTA AULA:
Apresentação do numeral 15 no quadro branco. (Atividade xerocopiada)
Livro Girolhar p, (89) solicitar que a criança recorte frutas, os ingredientes para fazer vitamina e cole dentro do liquidificador. Que tal fazer uma
vitamina com as frutas da sua preferência?
(MATERIAIS, TECNOLOGIAS E RECURSOS UTILIZADOS)
Para realizar atividade você vai precisar:
1º lápis de cor ou giz de cera ou hidrocor.
2° Tesoura e cola.
3° encarte de supermercado.

OBS: O REGISTRO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA DEVERÁ SER ENVIADA PARA O SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO NA DATA PRÉ ESTABELECIDA
PRÉ 1 A : lidik_reis@hotmail.com

INSTITUTO LAURA VICUÑA

REFERÊNCIA DE ESTUDOS

PROCEDIMENTOS.

IDENTIFICAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSORAS: Lidiane Reis
TURMAS: PRÉ I “A”
TEMA DA AULA: atividade: Livro Crescer com alegria e fé
Atividade xerocopiada.

REALIZAR A ATIVIDADE NO DIA
04/06/2021
DATA DE ENTREGA DA ATIVIDADE
04/06/2021

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
 O eu, o outro e o nós, traços, sons, cores, e formas, escuta fala pensamento e imaginação corpo gestos e movimentos, espaços, tempos,
quantidades ,relações e transformações.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO A SEREM TRABALHADOS NESTA AULA
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita espontânea, classificar objetos e figuras de
acordo com suas semelhanças e diferença, relacionar números ás suas respectivas quantidades.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM NESTA AULA:
Rodinha de conversa sobre o meio ambiente, apresentar o vídeo águas poluídas, no canal Turminha do ecossistema no You tube, conversar sobre
os problemas causados pela poluição das águas e atitudes de preservação deste recurso, usar um recipiente com agua limpa, colocar um pouco de
lixo doméstico, óleo até que água fique suja, depois com um garfo retirar tudo da água, a criança irá perceber água continuará suja. (Registrar
atividade com fotos).
Livro de religião p. (53) proponha que a criança cole folhas de plantas na copa da árvore em seguida pinte o caule com tinta usando o dedinho.
Contação da história O planeta está doente, autora Luciana Rosa.
(MATERIAIS, TECNOLOGIAS E RECURSOS UTILIZADOS:)
Para realizar a tarefa você vai precisar:
1°lápis de cor e tinta guache marrom.
2° folhas de árvore.
3° recipiente com água
4° vídeo águas poluídas.

Projeto de leitura
É HORA DA LEITURA! ESCOLHA UM LIVRO DA SUA PREFERENCIA, EM SEGUIDA AS CRIANÇAS
FARÃO O REGISTRO DA HISTORINHA NARRADA NO CADERNO DE DESENHO.

