
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/07/2021 SEMANA: 18 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu, o outro e o nós. 

 

TEMA 

 

 

 

O desenvolvimento da consciência fonológica auxilia e facilita o processo de alfabetização, pois o 

princípio alfabético é mais bem compreendido e adquirido quando a criança é capaz de refletir sobre 

os sons da fala. 

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

infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: O Circo chegou 

PORTUGUESE_VERSION_small.pdf (circonaescola.com.br) 

Autor: Maria Glória e Marco Bortloleto. 

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. 

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 

 

  

https://circonaescola.com.br/pdf/PORTUGUESE_VERSION_small.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU


ATIVIDADE:  para a atividade de hoje iremos utilizar algumas palavras e fazer a contagem das 

sílabas com as palmas das mãos. Disponibilizamos algumas palavras como sugestão, mas você 

pode escolher qualquer outra palavra. O responsável irá pegar um objeto (pode ser brinquedo) e 

vai mostrar para a criança e perguntar: o que é isso? Após a criança responder você irá explicar 

que a cada vez que você falar, abrir a boca para pronunciar a palavra a criança irá bater palmas, 

uma palma para cada sílaba, a partir daí você explica que as palavras contém pedaços, que são 

chamadas de sílabas. E a cada palavra falada observem a quantidade de sílabas de cada uma. 

Utilizem vários objetos com quantidades de sílabas diferentes (uma, duas, três e até quatro sílabas.) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Registrem e compartilhem no grupo da sala. 

 


