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Temas Transversais Norteadores: FAMÍLIA, MÃE.
Linguagens e Códigos

CONTEÚDOS
 Revisão das letras A, B, C, D, E e F.
 Apresentação da letra “M”.

 Conteúdos transversais : Família e Mãe.

OBJETIVOS
 Revisar as letras A à F.
 Reconhecer a letra “M” dentre outras letras.
 Sensibilizar para importância da mãe.
COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

 Reconhecer as letras estudadas.
 Diferenciar os sons das letras.
 Identificar a letra “m” nas
palavras.

 Seguir o tracejo corretamente das
letras.
 Ouvir a história com atenção.

DESENVOLVIMENTO
1ª Etapa:
o Mediação:
o Vocês se lembram de Lalá?
o Quem era a amiguinha de Lalá?
o O que Lalá gostava de fazer?
o Numa certa manhã, Lalá não apareceu para trabalhar. O que aconteceu?
o Vídeo da metamorfose.
o Assim como a lagartinha, nós um dia vamos deixar o nosso corpo e
seremos livres. Ou seja, todos nós vamos morrer.
o O que acontece quando morremos?
o Repitam a palavra “borboleta”. A palavra começa com que letra?
o Escrever a palavra no quadro.
o É uma palavrinha grande. Vamos contar as letras?
o Escrever o número.
o Onde está a letra “B” na palavrinha?
o Atividade: Anexo 1.

o Vídeo: Borboletinha - Galinha Pintadinha - disponível em
http://youtu.be/28iW_O5qWfU:)
2ª Etapa:
 Convidar os alunos para cantarem “três palavrinhas só...”
 Destacar duas palavrinhas: Deus e Amor.
 Qual é lugarzinho do nosso ser que Deus deve morar para que sejamos
pessoas boas?
 Escrever as duas palavrinhas no quadro Deus e Amor
 A palavra “Deus” começa com qual letrinha?
 Deus é o nosso Papai do Céu. Quantos pais do céu nós temos?
 Escrever a letrinha D no quadro. Pronunciar.
 Vamos pronunciar a outra palavrinha “Amor”
 Começa com qual letra?
 Como vocês disseram que para sermos pessoas boas, Deus deve morar em
nosso coração, vamos fazer a seguinte tarefa.
 Vocês vão receber um coração e nós vamos escrever dentro dele a
letrinha “D”- Anexo 2.
 Depois recorte e cole no caderno de atividades.
 Encerramento: Cantar a música “Três Palavrinhas”, disponível em:
http://youtu.be/by57a60VfqA.
3ª Etapa:
 Cantar
a música de
Nando
Reis
Família,
disponível
em:
http://youtu.be/hweLj_PpZuQ.
 Mediação: essa música fala de quê?
 Quantas pessoas há em sua família?
 Perguntar a cada criança.
 Escrever o nome de cada aluno no quadro e abaixo o número
correspondente de membros de sua família.
 Solicitar que façam a leitura de cada número.
 Essas pessoas formam a nossa família.
 Escrever a palavra família no quadro.
 Pedir para destacar a letra “F”.
 Distribuir a atividade em anexo e pedir que escrevam a letra “F”- Anexo
3.
 Depois da verificação da tarefa continuar a mediação.
 Quais são as pessoas que cuidam de nós, trabalham e nos educam?
 Aí na tarefinha, vocês podem reconhecer quem é o papai e a mamãe?
 São pessoas muito especiais em nossas vidas a quem devemos amor e
respeito.
 Apontar para o mandamento fixado na sala “Honrai Pai e Mãe” (os
mandamentos já foram trabalhados anteriormente na turma).
 Todo mundo aqui obedece ao papai e a mamãe?

 Mas hoje vamos falar somente de um dos dois. Vamos assistir ao vídeo e
vocês vão adivinhar se é do papai ou se é da mamãe que vamos falar hoje.
 Vídeo “A flor e a pedra”, disponível em: http://youtu.be/EzvTAsb6S8I
 De quem vamos falar?
 O que a pedra representa na história?
 Qual o maior presente que nós podemos dar às nossas mães?
 Pedir que cada aluno fale da sua mãe.
 Escrever a palavra “Mãe”no quadro.
 Solicitar que os alunos pronunciem.
 Essa palavrinha tem quantas letras?
 Começa com qual letra?
 Tarefa de tracejo: letra “M”.
4ª Etapa:
Mediação:
 Qual foi a palavrinha que aprendemos ontem? (MÃE)
 Ela tem quantas letras?
 Colocar as crianças em rodinha e começar uma conversa.
 Todos nós temos uma mãe e nós já ficamos conhecendo um pouquinho na
aula anterior da mãe de todo mundo.
 Mas vocês sabiam que para muitas crianças a mãe já desencarnou e
continua a olhar por elas do Mundo Espiritual, e Deus manda alguém para
cuidar delas: uma avó, uma tia, madrinha, ou mesmo o pai assume o papel
de pai e mãe.
 Mas agora queremos saber o nome da mamãe de cada um de vocês.
 Solicitar que cada criança fale o nome.
 Vamos apresentar para vocês uma mamãe muito especial.
 Vamos
assistir
ao
vídeo
“Nasce
o
Rei”,
disponível
em:
http://youtu.be/1wvHEbBwRTg e depois vocês vão falar de qual mamãe
se trata.
 Descobriram? A mamãe tão especial de que estávamos falando é a mãe de
quem?
 Como é o seu nome?
 Escrever o nome no quadro.
 Vamos contar as letrinhas desse nome?
 Começa com que letra?
 Vejam que é a mesma letrinha que começa o nome mãe.
 Quem disse à Maria que ela teria um filho?
 Sabiam que aquele homem que apareceu à Maria era um anjo de Deus.
 Maria e José precisaram fazer uma longa viagem porque todas as pessoas
da cidade iriam ser contadas. E as tinham que estar nas cidades em
nasceram. Então eles fizeram uma longa viagem.
 Visitaram muitas estalagens. Sabem o que são estalagens?
 Eram os locais que hoje chamamos de hotéis.

O que aconteceu quando José chegava a cada estalagem?
Qual foi o único lugar que José encontrou para acomodar Maria?
E um lindo menino nasceu? Como Ele se chamou?
Então, hoje assistimos à história de qual mamãe especial?
Falar sobre a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Ela apoiou Jesus, esteve ao
lado dele, é um exemplo de bondade e dedicação.
 Passar o vídeo “dia das Mães”, do Tio Marcelo, disponível em:
http://youtu.be/NYhk-iql_P8.
 Tarefinha: Tracejar a letra “M”- Anexo 5.






5ª Etapa:
 Mediação
 Ontem ouvimos uma história muito bonita.
 Foi sobre quem?
 Quem é Maria?
 Escrever o nome de Maria e mãe no quadro.
 Quantas letrinhas têm a palavra Maria? E Mãe?
 Essas palavrinhas começam com qual letra?
 Vocês sabiam que um dia do ano foi escolhido para comemorar o dia das
mães?
 Esse dia é o segundo domingo do mês de maio.
 É nesse dia especialmente que devemos abraçar, beijar a mamãe e dizer a
ela o quanto nós a amamos.
 Mas, que nesse dia, possamos oferecer à mamãe, uma flor muito especial,
feita por cada um de vocês.
 O professor distribuirá as partes da flor para cada criança conforme o
anexo e auxiliará na execução da tarefa - Anexo 6.
 Conclusão: o professor deverá ensinar a música. Tema: Mães – Slide: Anexo
7.
RECURSOS









Data show
Papel ofício
Lápis de cor
Forminhas para cupcakes
Cola
Tesoura
Foto da mãe
Papel ofício
AVALIAÇÃO

 Interesse e participação
 Reconhecimento do som e grafia das letras A, B, C, D, e M.
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