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Segunda-feira,   1  de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno; 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje: 

2. PASTA DE LEITURA: LER e RECITAR O ALFABETO na sequência utilizando a folha da pasta 

ou o alfabeto de consulta. 

ATIVIDADE 1 – usando tiras de sulfite confeccionar um alfabeto móvel, 

colocar em um saquinho; Usando o alfabeto da pasta ou um alfabeto de 

consulta, pedir que a criança coloque uma tapinha na letra sorteada 

(retirada de dentro do saquinho) sem mostra-la. (como um Bingo) 

Após o sorteio de 10 letras, fazer comparações com as letras sorteadas e 

marcadas na folha. 

 

 

 

 

 



3. LÍNGUA PORTUGUESA – MEMÓRIA DE NOMES 

Confeccionar com a criança um jogo de memória escolhendo 5 nomes na lista da pasta de leitura. 

Entregue 10 cartões com o mesmo tamanho e peça para a criança escrever (ou copiar da lista da pasta) 2 vezes o 

mesmo nome (para que se possa encontrar o par). 

Quando já estiver muito fácil, dificulte colocando mais nomes, ou nomes parecidos da lista de alunos ou mesmo de 

pessoas da família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ATIVIDADE COM NOMES: LEITURA E ESCRITA DE NOMES PRÓPRIOS 

TABELA DE NOMES: 

Para essa atividade será necessário confeccionar cartões de nomes para a criança realizar a leitura, ou usar os nomes do jogo da 

memória de nomes (atividade anterior) 

Usar os nomes de familiares e de alguns colegas, se possível que tenham as mesmas iniciais. Por exemplo: MARIA – MARCOS / JOÃO 

– JÚLIA / ALICE – AMANDA... Para que seja possível comparar as letras e sílabas iniciais. 

Explorar 6 nomes, sendo 3 masculinos e 3 femininos. Depois da exploração escrever os nomes em duas listas: MENINOS E MENINAS. 

MENINOS MENINAS 

  

  

  
 

Terça -feira,   2  de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno; 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje; 

2. PASTA DE LEITURA: Leitura do Quadro numérico – brincadeira “QUANTO TEM?”  

A. Será necessário um recipiente transparente, onde deverá ser armazenada, previamente, certa 

quantidade de objetos. Por exemplo, no recipiente você dispõe 20 bolinhas de gude ou tampinhas de 

plástico. Organize também uma folha com números até 50 para marcar as respostas. 

B. Peça que as crianças observem o recipiente e pensem sobre a quantidade de objetos que poderá 

ter. Então, comece a dar dicas sobre a quantidade, por exemplo: “A quantidade de bolinhas de gude está 

entre 10 e 30”, ou “É mais do que 15”;  

C. Observe como as crianças estão formulando suas 

estimativas e registre seus palpites marcando os números no quadro 

numérico. 

D. Depois que todas as crianças estimarem os objetos, proponha que 

contem, coletivamente, a quantidade de objetos à medida que você os 

retira do recipiente. 

 

3. MATEMÁTICA: ADIVINHA 

REALIZAR A LEITURA DA ADIVINHA E DEIXAR QUE ELES LEVANTEM SUAS HIPÓTESES. PEDIR QUE ESCREVAM NO CADERNSO 

QUE ACHAM QUE É, E SOMENTE DEPOIS CONTAR A RESPOSTA. PEDIR QUE ESCREVAM A RESPOSTA CORRETA E DESENHEM 

NO CADERNO. 

REGRAS DO JOGO 

Pode participar de 2 a 4 jogadores. 

1. Coloque as CARTAS com os NOMES virados para BAIXO e 

EMBARALHE. 

2. Cada jogador, na sua vez, vira 2 cartas; 

3. Se os nomes forem iguais, o jogador fica com a carta; 

4. Se forem diferentes, devolve a carta na mesa e passa a vez; 

5. Quem acertar o PAR pode jogar novamente; 

6. VENCE o jogo quem tiver a maior quantidade de cartas no final. 



 

ATIVIDADE LIVRO EMAI – pág. 14 

Iniciar a atividade com uma conversa sobre onde os números estão presentes na casa. Depois 

realizar a pesquisa.  

Mostre a elas as linhas e as colunas da ficha apresentada no material do estudante. Explique que 

cada linha diz respeito a uma informação. Na primeira linha, por exemplo, é solicitado o nome da 

criança e, na segunda, a idade. Leia com elas, solicitando que preencham as informações juntos. 

É interessante que depois que a pesquisa estiver feita, os pais os ajudem a realizar uma 

comparação: 

 Vamos ver o número de sapato da mamãe e do papai (exemplo).  Qual é o maior? E o 

menor? 

 Quem tem a MAIOR idade? 

 Ver os aniversários de todos, anotar em um papel (separado). O irmão faz aniversário no 

mês 5 (por exemplo). Que mês é esse? Quem faz aniversário primeiro? (usar a folha com os MESES DO ANO na pasta de 

leitura) 

Quarta -feira,   3  de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno; 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje; 

2. Pasta de leitura: Parlenda – REBENTA PIPOCA 

 Recite em voz alta a parlenda com a criança várias vezes, de modo a garantir que a saibam de cor.  

● Em seguida, faça uma leitura da parlenda, apontando onde você está lendo.  

● Leia uma segunda vez, mas peça-lhes agora que tentem acompanhar a leitura, passando o dedo por cima do texto e tentando 

ajustar aquilo que leem ao que falam, ou seja, devem terminar de falar quando chegarem à última palavra.  

● Leia verso por verso, mostrando para eles que cada verso é uma linha, pois assim fica mais fácil para que acompanhem.  

● Repita a leitura mais uma vez, para que tenham melhores chances para ajustar aquilo que falam ao texto impresso.  

● Repita a atividade com outras parlendas. (AMARELINHA) 

3. LÍNGUA PORTUGUESA: ESCRITA DE LISTA DE ANIMAIS 

LER A LISTA DE ANIMAIS que está na pasta em voz alta várias vezes, mostrando com o dedinho as palavras que estão lendo. Após a 

leitura a criança vai escolher 5 animais que mais gostou e escrever no caderno do jeito que conseguir, sem pesquisar na pasta de 

leitura. Não tem problema se não escrever corretamente. 

 

Quinta-feira, 4 de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno. 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje; 

2. PASTA DE LEITURA: DIAS DA SEMANA E MESES DO ANO 

FAÇA A LEITURA MOSTRANDO: 

 EM QUE MÊS ESTAMOS? 

 QUE DIA É HOJE? 

 QUE DIA FOI ONTEM? 

 E AMANHÃ, QUAL SERÁ? 

OS DIAS DA SEMANA SÃO? (7) 

AGORA VAMOS RECITAR? (cantando) 

1. DOMINGO 

2. SEGUNDA-FEIRA 

3. TERÇA-FEIRA 

4. QUARTA-FEIRA 

5. QUINTA-FEIRA 

6. SEXTA-FEIRA 

7. SÁBADO, QUE BOM (2X) 



 

3. MATEMÁTICA: LIVRO EMAI, pág. 22 

Atividade 3.4 

Inicie a conversa perguntando à criança:  

- Qual é o número de sua casa? 

 Peça que a criança leia os números das casas de Pedro e de alguns de seus amigos. 

 Depois, faça uma leitura de todos os números das casas propostos na atividade. Por último, 
pergunte se o número de sua casa é maior ou menor do que o número da casa de Pedro. 

 Pergunte, por exemplo, que número vem antes ou depois do número da casa de Pedro. Ou 
então, quais números estão entre a casa de Pedro e a de Rosa etc. 

 Verifique se a criança conhece o número que vem depois do 100 que é o número da casa de 
Ana.  

 Depois ajude a criança com a responder as demais questões da atividade. 

 
 

Sexta-feira, 5 de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno. 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje; 

2. Pasta de leitura: Recite em voz alta a POESIA com a criança várias vezes, de modo a garantir que a saibam de cor.  

● Em seguida, faça uma leitura da POESIA, apontando onde você está lendo.  

● Leia uma segunda vez, mas peça-lhes agora que tentem acompanhar a leitura, passando o dedo por cima do texto e tentando 

ajustar aquilo que leem ao que falam, ou seja, devem terminar de falar quando chegarem à última palavra.  

● Leia verso por verso, mostrando para eles que cada verso é uma linha, pois assim fica mais fácil para que acompanhem.  

● Pare de ler em determinada palavra e peça à criança que encontre a última palavra falada.  

3. LINGUA PORTUGUESA: RESGATE DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

LISTA DE BRINCADEIRAS INFANTIS: 

(Fazer um levantamento sobre o que é ORDEM ALFABÉTICA com os pais – EXPLICAR AOS PAIS O QUE É.)  

Para que serve a ordem alfabética? Onde podemos encontrar a ordem alfabética?  

Com auxílio de um adulto, elaborem uma lista de 10 brincadeiras infantis em ordem alfabética. (O ADULTO ESCREVE EM LETRA 

BASTÃO MAIÚSCULA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTAÇÕES DE 8 A 12 DE JUNHO 
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Livro EMAI 
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Calendário 

 

 

Segunda-feira, 8 de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno. 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje; 

2. PASTA DE LEITURA: LEITURA DO ALFABETO 

ATIVIDADE: Usando o alfabeto da pasta ou alfabeto de consulta e tampar algumas letras com 

tampinhas e depois questionar se consegue descobrir qual letra está escondida. 

 

 

 

3. ATIVIDADE COM NOME: Para essa atividade será necessário construir uma pequena tabela com três colunas e 5 linhas 

(como no exemplo abaixo) 

 EU COLEGA 

NOME   

PRIMEIRA LETRA   

ÚLTIMA LETRA   

NÚMERO DE LETRAS   
 

 NA PRIMEIRA LINHA IRÃO ESCREVER O PRÓPRIO NOME E O DE ALGUM COLEGA OU DE ALGUEM QUE MORE NA MESMA 

CASA; 

 NA SEGUNDA LINHA IRÃO COLOCAR A PRIMEIRA LETRA DO PRÓPRIO NOME E A PRIMEIRA LETRA DO OUTRO NOME 

ESCOLHIDO; 

 NA TERCEIRA LINHA, A ÚLTIMA LETRA DOS DOIS NOMES; 

 NA QUARTA LINHA A QUANTIDADE DE LETRAS QUE COMPÕEM CADA UM DOS NOMES. 

OBS.: ESTA TABELA PODERÁ SER DESENHADA POR UM ADULTO NO CADERNO DO ALUNO. 



 

Terça-feira, 9 de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno. 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje; 

2. PASTA DE LEITURA: Leitura do Quadro numérico – brincadeira “QUANTO TEM?” (REPETIR A ATIVIDADE COM 

QUANTIDADES DIFERENTES) 

A. Será necessário um recipiente transparente, onde deverá ser armazenada, previamente, certa quantidade de objetos. Por 

exemplo, no recipiente você dispõe 25 bolinhas de gude OU tampinhas de plástico. Organize também uma folha com 

números até 50 para marcar as respostas. 

B. Peça que as crianças observem o recipiente e pensem sobre a quantidade de objetos que poderá ter. Então, comece a dar 

dicas sobre a quantidade, por exemplo: “A quantidade de bolinhas de gude 

está entre 10 e 30”, ou “É mais do que 15”;  

C. Observe como as crianças estão formulando suas estimativas e registre 

seus palpites marcando os números no quadro numérico. 

D. Depois que todas as crianças estimarem os objetos, proponha que contem, 

coletivamente, a quantidade de objetos à medida que você os retira do 

recipiente. 

 

3. MATEMÁTICA: ADIVINHA 

REALIZAR A LEITURA DA ADIVINHA E DEIXAR QUE ELES LEVANTEM SUAS HIPÓTESES. PEDIR QUE 

ESCREVAM NO CADERNO QUE ACHAM QUE É, E SOMENTE DEPOIS CONTAR A RESPOSTA. PEDIR QUE 

ESCREVAM A RESPOSTA CORRETA E DESENHEM NO CADERNO. 

 

ATIVIDADE DO LIVRO EMAI –pág. 16 – CALENDÁRIO 

 

Com a ajuda de um calendário ao lado, os pais devem auxiliar os alunos e mostrar que mês estamos, 

que dia da semana e dia do mês. 

Construir o calendário junto com eles NO LIVRO, prestando atenção em que dia da semana inicia o 

mês, quantos dias tem...  

Depois de ler as perguntas e auxiliá-los a encontrar informação no calendário. 

Você pode explorar os nomes dos dias da semana e dos dias do mês recitando a sequência dos dias da semana (domingo, segunda-
feira, terça-feira etc.) e dos dias do mês (de 1 a 30 ou 31, por exemplo). Esse é um apoio às crianças na memorização dos dias da 
semana e na sequência numérica dos dias do mês e traz contribuições para a leitura e escrita de números naturais. 
 
 

Quarta-feira, 10 de JUNHO de 2020 

Fazer o cabeçalho todos os dias no caderno. 

1. Observe o calendário da sua casa e pinte o dia de hoje; 

2. PASTA DE LEITURA: Parlenda – REBENTA PIPOCA 

 Recite em voz alta a parlenda com a criança várias vezes, de modo a garantir que a saibam de cor.  

● Em seguida, faça uma leitura da parlenda, apontando onde você está lendo.  

● Leia uma segunda vez, mas peça-lhes agora que tentem acompanhar a leitura, passando o dedo por cima do texto e tentando 

ajustar aquilo que leem ao que falam, ou seja, devem terminar de falar quando chegarem à última palavra.  

● Leia verso por verso, mostrando para eles que cada verso é uma linha, pois assim fica mais fácil para que acompanhem.  

● Repita a leitura mais uma vez, pedindo para que a criança encontre algumas palavras no verso lido e aponte com o dedinho. 

3. ESCRITA DA PARLENDA – REBENTA PIPOCA 

LER A PARLENDA, em seguida escreva como souber no caderno a parlenda. Se necessário pesquisando na pasta. 

OBS.: Não se espera, neste momento, uma escrita “correta”. Considera-se importante que o aluno reflita sobre a escrita 

desenvolvendo sua autonomia. 

 


