
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: ___/___/___ SEMANA: 1 
PROFESSOR: TURMA: JARDIM II 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/ CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando 
registros de palavras; Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 
interesses e necessidades; Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por 
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), desenhos e outras formas de expressão. 
 

TERÇA-FEIRA - 01 DE SETEMBRO DE 2020 

Hoje as atividades serão voltadas à escrita, onde será estimulada também a linguagem 
oral, a imaginação, criatividade e coordenação motora, tão importantes para realizar tarefas 
diversas no desenvolvimento da criança. 

 

Iniciaremos com uma atividade relacionada à história que foi enviada na segunda-feira: 
Pergunte para seu filho (a) o que achou da história e faça uma lista temática com as palavras 
descritas por ele (a), com letras bastão maiúsculas. Realize junto com a criança, a leitura das 
palavras citadas e na sequência, orientar a criança para contornar as letras das palavras escritas 
na lista temática utilizando cotonetes, lápis de cor, giz de cera, com o próprio dedo ou tinta. 
Sugestão: A tinta pode ser feita com café, colorau, carvão; em mistura com água e um pouco de 
cola branca. 

Exemplos: 

    



 

Escreva em pequenos pedaços de papel, as letras do alfabeto de A a Z em letra bastão 
maiúscula, faça sorteios e pergunte para a Criança qual letra foi sorteada. Após responder, pedir 
para que a criança escreva a letra correspondente em uma folha. Ao terminar de sortear, 
perguntar se há letras vogais e quais são elas. Sugestão para enriquecer a atividade: Pegar uma 
letra vogal e uma consoante sorteada, conversar com a criança sobre o som que a vogal 
acrescenta quando junto à uma consoante e como as vogais são importantes para o som das 
palavras. 

 

Lembrando que a avaliação deverá ser dada como devolutiva no Messenger até sexta-
feira (fotos ou vídeos ficam a critério do responsável). 

 


