
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSORES: Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: A percepção Matemática-Medidas 

 

 

Conforme os pequenos vão crescendo, eles vão desenvolvendo noções matemáticas, como 

formas, tempos, números e medidas. Neste momento, atividades e brincadeiras podem colaborar 

com este processo, tornando o aprendizado mais acessível aos pequenos. Livros infantis 

e desenhos animados são ótimos recursos para ajudar as crianças a compreenderem melhor pesos 

e medidas, por meio de elementos lúdicos e divertidos. 

 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da independência e autonomia 

infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: O sétimo gato 

O sétimo gato (euleioparaumacrianca.com.br) 

Autor: Luis Fernando Veríssimo  

2º Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças de montar...) em 

seguida solicite que à criança faça a contagem. 

3º Escrever o nome próprio. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-setimo-gato/


4º Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais. Segue um livro com as letras e 

imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU 

 

Atividade: Na atividade de hoje vamos confeccionar um relógio, disponibilizamos uma imagem como modelo para 

lhes orientar. Ressalte sobre a importância de medirmos o tempo através das horas. É através das horas que temos 

um horário para levantar pela manhã, tomar café, fazer as atividades diárias, trabalhar no caso da mamãe e do papai, 

enfim, a rotina de cada um, que é controlada através do tempo, horas. 

Quando se está falando de tempo com os pequenos da educação infantil, é importante trabalhar a 

exatidão e a clareza. Em um primeiro momento, é melhor evitar expressões como "em breve", 

"logo, logo", "já, já", visto que as crianças não sabem o quanto de tempo isso significa. 

 

COMPARTILHE NO GRUPO DA SALA DE SEU FILHO.  

BOA AULA. 

https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU

