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Dia 1 - Ciências da Sociedade – Relação indivíduo-sociedade  
 

  

CONTEÚDO: História pessoal coletiva e social. 
 

OBJETIVOS: Perceber-se como pertencente a determinado gênero e etnia (dimensão particular) e ao 
mesmo tempo gênero humano (dimensão universal); 
Estabelecer com seu próprio gênero e etnia uma relação afetiva positiva de pertencimento, como 
referência identitária e de autoestima. 

 

Desenvolvimento: Estabelecer um diálogo no qual a criança fala um pouco sobre si, seus 

sonhos, suas preferências, seus medos, etc. Depois conte para ela algumas curiosidades que 

ela ainda não sabe, como por exemplo: como foi a gravidez, o parto, se ela chorava muito oi ou 

pouco, etc. 

Assista ao vídeo com o livro: “Eu sou assim, e vou te mostrar", disponível no link: 

https://youtu.be/sGJpjnWmg7Y 

Após, ir à frente de um espelho e olhar suas características físicas e ir falando o quanto ela é 

linda exatamente como é. 

Perguntar à criança se ela sabe o que é autorretrato. Mostrar um quadro de Tarsila do Amaral  

famosa pintora brasileira, para que ela perceba que até os artistas gostam de se desenhar.  

https://youtu.be/sGJpjnWmg7Y


 

Autorretrato – Tarsila do Amaral, 1923 

Atividade: Faça o seu autorretrato. Não esqueça de desenhar todas as partes do seu corpo.  

 

Registro: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

CONTEÚDO: Habilidades manipulativas 
 

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: Vamos brincar de tiro ao alvo com bolinha e sucata? 

Escolher algumas sucatas para empilhar: latas, potes, garrafas. 

Colocar em lugar alto (na altura da criança) e pegar uma bolinha, que pode ser substituído por 

papel amassado, meias embaladas, etc.   

Atividade: jogar a bolinha e tentar acertar o alvo.  

Pode ser feita uma competição em família. Ganhar quem derrubar mais objetos. 

 

Registro:  

Favor enviar a foto ou vídeo no grupo do WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dia 3 - Artes Visuais - Materialidade 

CONTEÚDO: FERRAMENTAS: folhas e guache 
 

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: Estamos na estação do outono. Mas você sabe o que isso significa? 

Assista ao vídeo, explicando sobre este fenômeno, disponível no link: 

https://youtu.be/48T7OaAEoRM 

Vamos usar essas folhas caídas do outono pra fazer arte? 

Atividade: Recolha algumas folhas caídas do outono e carimbe com tinta guache no papel. 

Faça uma arte bem bonita. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

 

https://youtu.be/48T7OaAEoRM


Dia 4 - Arte Literária: Dimensão estética 

CONTEÚDO: Gêneros textuais – Fábula  
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da Literatura Infantil apresentando os de forma que 
privilegie a vinculação ativa das Crianças com a produção literária. 

 

Desenvolvimento: Ler a fábula: o leão e o rato 

 

 

Assista ao vídeo com a fábula disponível no link: https://youtu.be/VNCBxkJeF7E 

Dialoguem sobre a moral da fábula, reafirmando a importância dos valores e do fazer bem 

ao próximo.  

Contar uma situação parecida com essa que vocês já passaram. 

Atividade: desenhar a fábula  

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

https://youtu.be/VNCBxkJeF7E


Beijos da professora Dani     


