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Dia 1 - Língua Portuguesa – Oralidade  
 

  

CONTEÚDO: Jogos verbais 
 
OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório vocabular; 
Expressar-se por meio da linguagem oral organizando ação e pensamento, com coerência e domínio 
progressivo. 

 

Desenvolvimento: 

Vamos brincar de cantiga de roda? Além de ser uma ótima atividade para o desenvolvimento cognitivo e afetivo, as 

cantigas populares estimulam a memória das crianças, incentivam suas habilidades de comunicação e estimulam a 

compreensão de mundo. Ou seja, através das cantigas populares é possível estreitar novos relacionamentos e criar 

momentos de afeto com amigos e familiares, por exemplo. 

Iniciar a atividade, perguntando se a criança se lembra da cantiga “a canoa virou". 

Em seguida, chamar a atenção dela para o fato de que quando é feita a brincadeira de roda, cada hora um nome é 

chamado. Também o nome dela será chamado.  

Atividade: 

Cantar e dançar a cantiga “a Canoa virou", disponível no link: https://g.co/kgs/j7nCCP 

Em seguida, ler a cantiga e escrever o seu nome.  

Registro: 

Fazer um vídeo cantando e dançando a música. 

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

https://g.co/kgs/j7nCCP


 

Dia 2 – Música – Som e Música  

CONTEÚDO: Fontes Sonoras – instrumentos musicais  
 
OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes Fontes sonoras, elementos do som e da música para desenvolver 
funções psíquicas, em especial a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os códigos musicais. 

 

Desenvolvimento: A musicalização é importante na infância pois desperta o lúdico da criança, aperfeiçoando o 

conhecimento, a socialização, a alfabetização, inteligência, capacidade de expressão, a coordenação motora, percepção 

sonora e espacial e matemática. 

Você já conhece todos os sons dos instrumentos musicais? 

Vamos testar? 

Atividade: assista ao vídeo sobre instrumentos musicais e tente adivinhar qual é o instrumento que produz este som: 

https://youtu.be/4X0qsQ1KuZ8 

 

Registro:  

Favor enviar a foto ou vídeo da criança tentando acertar os instrumentos musicais no grupo do WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4X0qsQ1KuZ8


 

Dia 3 – Matemática – Números  

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos  
 
OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, entendendo o como uma 
conquista da humanidade 

 

Desenvolvimento: 

A construção doconceito de número com as crianças , é um processo eficiente que favorece o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, além de despertar a curiosidade através de problemas e desafios. 

Iniciar uma conversa com a criança perguntando: você sabe quantos dedos vocês tem nas mãos? 

Vamos contar? Conte junto com a criança, os dedos de uma mão e das duas juntas. 

Atividade:  

Assistir ao vídeo sobre a contagem dos dedos nas mãos, disponível no link: https://youtu.be/bl2aoIFTUEA 

Agora quero ver você contando também.  

 

 

 

Registro: 

Favor enviar o vídeo no grupo do WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bl2aoIFTUEA


 

 

Dia 4 – Ciências da Natureza – Universo  

CONTEÚDO: Movimento da terra: o dia e a noite  
 
OBJETIVOS:  Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua influência nos 
elementos que constituem a vida em nosso planeta. 

 

Desenvolvimento: 

Iniciar uma conversa com a criança perguntando se ela sabe porquê amanhece e porquê anoitece. Perguntar qual é o 

seu período preferido (dia ou noite) e por quê. Deixá-la explicar o que ela faz durante o dia e o que ela faz durante a 

noite. 

Após, ouvir o audiolivro: “Dia e Noite”, disponível no link: https://youtu.be/kr3K0byGBKM 

Explicar que para que tenhamos dias e noites, a Terra precisa realizar dois movimentos: Rotação e Translação. 

Mostrar um vídeo que explica bem estes conceitos: https://youtu.be/Nux_3PVdo9U 

Agora, vamos aprender uma música sobre o dia e a noite? Vídeo disponível no link: https://youtu.be/g_6K9-4ThjM 

Você sabia? 

Até os grandes pintores se interessavam por essa temática e fizeram lindos quadros para representar esses fenômenos 

naturais. Um dos mais famosos foi Vincent Van Gogh em seu quadro "Noite Estrelada”, 1889. 

 

 

Atividade  

Pegar uma folha de papel e dividi-la ao meio com um risco. Pedir para a criança desenhar um sol de um lado e uma lua 

do outro (em cima). Em seguida, pedir para que ela desenhe o que faz durante o dia (ao lado de onde tem um sol) e 

durante a noite (do lado da lua). 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

https://youtu.be/kr3K0byGBKM
https://youtu.be/Nux_3PVdo9U
https://youtu.be/g_6K9-4ThjM

