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Dia 1 - Ciências da Sociedade – Tempo histórico e espaço 
geográfico 

 

  

CONTEÚDO: Transformações No meio físico e social ao longo do tempo. 
 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das 
relações humanas em diferentes tempos históricos 

 

Desenvolvimento: Nossa forma de viver em sociedade precisou mudar devido a um vírus muito contagioso. 

Assim, precisamos adotar alguns protocolos para que o contágio seja o menor possível. 

A retomada das atividades presenciais também requerem um novo protocolo dentro da escola. Vamos conhecê-los? 

https://youtu.be/1XUvZv2Tw5g 

Atividade: Faça um desenho com as orientações que você assistiu no vídeo. 

 

Registro: 

Favor entregar a atividade na escola ou enviar a foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1XUvZv2Tw5g


 

Dia 2 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais 

CONTEÚDO: Habilidades locomotoras 
 

OBJETIVOS: ampliar as possibilidades de domínio Consciente e voluntário das ações corporais de natureza 
lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal: as brincadeiras de 
jogo, de dança e de ginástica, entre outras. 

 

Desenvolvimento: Ser criança é se movimentar. A criança fala com o corpo, sorri com corpo, canta com o corpo, 

desenha com o corpo, chora com o corpo.  

Assistir ao vídeo “Pule e Pare" para aprender a música que servirá como um guia para os movimentos, disponível no 

link: https://youtu.be/wiOyoY_WOfA 

Atividade: Seguir os movimentos de acordo com a música. 

 

Registro:  

Favor enviar a foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wiOyoY_WOfA


 

Dia 3 - Artes Visuais - Materialidade 

CONTEÚDO: FERRAMENTAS: gravetos, pedras, folhas, flores torrão de terra, carvão, areia, terra, argila, etc. 
 

OBJETIVOS: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais - tradicionais e 
alternativos - no fazer plástico-visual em propostas artísticas.  
Experimentar, explorar e se apropriar de diferentes suportes - tradicionais e alternativos - na realização de 
trabalhos expressivos. 

 

Desenvolvimento: As crianças gostam muito de contemplar a natureza e tem muita curiosidade e um olhar criativo 

sobre ela.  

Promova um passeio por um local com muitos elementos da Natureza que podem ser explorados e colete alguns deles. 

 

Atividade: Com os elementos coletados, faça um desenho, um objeto, uma pessoa ou uma obra de arte bem bonita. 

Exemplos: 

 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 



 

Dia 4 - Arte Literária: Dimensão estética 

CONTEÚDO: Gêneros textuais – Poesia. 
 

OBJETIVOS: Experienciar vivências mediadas por obras da Literatura Infantil, por meio do vínculo ativo com 
a imagem artística sintetizada na forma literária, inserindo-se no universo da cultura literária a partir de um 
repertório diversificado de obras que: articulem e explicitem a realidade em suas contradições; destaquem o 
movimento da natureza, da sociedade e do pensamento e ampliem possibilidades de questionamento dos 
valores da sociedade. 
: 

 

Desenvolvimento: Não podemos esquecer que o corona vírus ainda está circulando entre nós. A única forma de 

combatê-lo é com prevenção e informação. Quanto mais as crianças entenderem que precisam colaborar , mais 

conseguiremos ter sucesso até estarmos seguros. Por isso, a leitura é fundamental. 

Ler o livro “O vírus malvadão e as crianças poderosas", disponível no link: https://web2.petropolis.rj.gov.br/see/educa-

em-casa/uploads/arquivos/o-virus-malvadao-e-as-criancas-poderosas-pdf.pdf 

 

Atividade: fazer um desenho do vírus sendo derrotado pelas crianças.  

 

Registro: 

Favor entregar a atividade na escola ou enviar a foto no grupo do WWhatsapp. 

 

 

Beijos da professora Dani     

https://web2.petropolis.rj.gov.br/see/educa-em-casa/uploads/arquivos/o-virus-malvadao-e-as-criancas-poderosas-pdf.pdf
https://web2.petropolis.rj.gov.br/see/educa-em-casa/uploads/arquivos/o-virus-malvadao-e-as-criancas-poderosas-pdf.pdf

