
                                                                     

  

 
 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 14ª SEMANA – MATERNAL II A/B 
 

AULAS DA SEMANA DE 27/07/2020 A 31/07/2020 
 

Professoras: Carla e Taína 
 
Segunda- feira 27/07 
 
Área do conhecimento: Linguagem Oral 
 
Conteúdos: Agradecendo por tudo o que aprendemos 
 
PRANCHA 29  DO LIVRO SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO 
 

 
 
Habilidades: 

 
(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 
desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  
 
(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 
adultos. 
 
(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-
se compreender.  
 
(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz 
solar, vento, chuva etc.).  
 
(SEMACK) Reconhecer e identificar diferentes sons.   
 
 



                                                                     

  

 
 
Videoaulas:  “Agradecendo por tudo que aprendemos” estará disponível no Classroom na 
data atividade. 
 
Atividades: 

 Prancha – 29 Agradecendo por tudo que aprendemos. 
 
Orientações: Atividade para ser realizada no livro, após a visualização da videoaula.  
 
Tiemi aprendeu que Deus está em todos os lugares. Na escola, Tiemi e seus amigos 
agradecem a Deus pelo dia, pelo lanche e por todas as coisas. 
 

 Desenhe os raios do sol com giz de cera amarelo. 

 Pinte com giz de cera dois pássaros azul  e três pássaros de vermelho. 

 Pinte de verde as folhas da planta. 

  
Recursos para as aulas: - Livro Sistema Mackenzie de Ensino                                         
                                           - Giz de cera 
 
Momento de contação de história: Livro de competência auditiva -  Aqui, ali, acolá. 
 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 
 
Encontro (s) on-line: nossos encontros serão: 
- Maternal II A das 10:30hs às 11:00hs 
- Maternal II B às 16:30hs 
 
Terça- feira 28/07 
 
Área do conhecimento: Linguagem Oral 
 
Conteúdos: Passeio em família 
 
PRANCHA 30 DO LIVRO SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO 
 
 

 
 



                                                                     

  

 
 
Habilidades: 
 
(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.  
(SEMACK) Diferenciar espaços públicos e espaços privados que requerem comportamentos 
diferentes. 
 
Videoaulas: “Passeio em família” estará disponível no Classroom na data atividade. 
 
Atividades: 

 Prancha – 30 Passeio em família 
 
Orientações: Atividade para ser realizada no livro, após a visualização da videoaula.  
 
Tiemi gosta muito de passear com a  família dela. Tiemi sabe que precisa ficar 
 sempre perto do seu pai e da sua mãe quando está fora de casa. 
  Parece que Nara está um pouco distraída. 

 Leve-a para onde deveria estar. 
 

Recursos para as aulas:  - Livro Sistema Mackenzie de Ensino                                         
                                           - Giz de cera 
 
Momento de contação de história: Livro de competência auditiva -  Aqui, ali, acolá. 
 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 
                             
Encontro (s) on-line: nossos encontros serão: 
- Maternal II A das 10:30hs às 11:00hs 
- Maternal II B às 16:30hs 
 
Quarta- feira 29/07 
 
Área do conhecimento: Linguagem Oral e Escrita 
 
Conteúdos: Escola/ Lugares diferentes 
 
PRANCHA 31 DO LIVRO SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 Habilidades:  
 
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 
 (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fotos da história narrada, identificando 
cenários, personagens e principais acontecimentos.  
 
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos.   
 
 (SEMACK) Participar de situações de leitura de histórias, símbolos e imagens, distinguindo 
letras de imagens. 
 
Videoaulas: “Escola/lugares diferentes”  estará disponível no Classroom na data atividade. 
 
Atividades:  

 Prancha – 31 Escola/ lugares diferentes 
 
Orientações: Atividade para ser realizada no livro, após a visualização da videoaula.  
 
 Ouça o nome de cada um desses lugares que o professor vai falar. 
 

 Faça um círculo verde ao redor do lugar em que as crianças estão ouvindo a 
história. 
 

Recursos para as aulas: - Livro Sistema Mackenzie de Ensino                                          
  Giz de cera  
 
Momento de contação de história: Livro de competência auditiva -  Aqui, ali, acolá. 
 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 
 
   
Encontro (s) on-line: nossos encontros serão: 
- Maternal II A das 11:00hs  às  11:45hs 
- Maternal II B às 14:30 e às 16:30hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Quinta- feira 30/07 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Dentro e fora de casa 
 
PRANCHA 31 DO LIVRO SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO 
 

 
 
 
Habilidades: 
 
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 
sentimentos e opiniões. 
 
 (EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 
propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho).  
 
(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 
etc.). 
 
Atividades:  
 

 Prancha – 32 Refletindo –Dentro e fora de casa 
 
Orientações: Atividade para ser realizada no livro, após a visualização da videoaula.  
 
Dentro e fora de casa, com a família. 
Na sala de aula e no parque, com os amigos e professores. 
Tiemi agradece a Deus, pois sabe que, onde estiver, Deus está com ela. 
 



                                                                     

  

 
 

 Circule com giz de cera azul a imagem das coisas que Tieme faz dentro de casa com a 
família. 

 Circule com giz de cera vermelho as imagens das coisas que Tiemi faz fora de casa 
com os amigos e professores. 
 

Videoaulas: “Dentro e fora de casa” estará disponível no Classroom na data atividade. 
 
Recursos para as aulas: Livro Sistema Mackenzie de Ensino                                          
                                           Giz de cera 
 
Momento de contação de história: Livro de competência auditiva -  Aqui, ali, acolá. 
 
(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 
 
Encontro (s) online: nossos encontros serão: 
- Maternal I A das 11:00hs  às 11:45hs 
- Maternal I B às 16:30hs                                           
 
Sexta- feira 31/07 
 
Área do conhecimento: Traços, sons, cores e formas 
 
Conteúdos: Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes. 
 
LIVRO DE COMPETÊNCIA AUDITIVA SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO 
 

                                                                               
 
 



                                                                     

  

 
 
Habilidades: 
 
(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 
e brincadeiras.  
 
(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes  
, respeitando essas diferenças. 
 
 (EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 
letras e outros sinais gráficos. 
 
Videoaulas: “Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes” estará 
disponível no Classroom na data da  atividade. 
 
Atividades:  

 Página 40 e 41 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes 
 
Orientações: Atividade para ser realizada no livro, após a visualização da videoaula.  
 

Temos nomes e características físicas diferentes uns dos outros. Apesar de nossas 
diferenças, todos temos dois olhos, um nariz, uma boca, gostamos da nossa família, da nossa 
casa e dos nossos amigos. Somos bastante parecidos em muitas coisas. 
 

 Desenhe abaixo uma imagem de você e seus amigos. O que vocês têm de 
parecido? 

 
Recursos para as aulas: - Livro de competência auditivo Sistema Mackenzie de Ensino                                          
  Giz de cera  
    
Encontro (s) on-line: nossos encontros serão: 
- Maternal II A das 10:30hs às 11:00hs 
- Maternal II B às 14:30hs às 16:30hs 
 
                                   
 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, 
no aplicativo, ou em nossa sala virtual Classroom.  
 
 
 
BOM ESTUDO!!! 


