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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: Assista ao vídeo com a história: “Quem é ela?", disponível no link: 

https://youtu.be/CgOTOH4QMlM 

Estabelecer um diálogo no qual o assunto será maternidade. Conversem sobre como vocês se 

sentem enquanto mãe e filho: as alegrias, as tristezas, as dificuldades do dia a dia, os 

aprendizados que ambos tem, etc. 

Ouça a música em homenagem ao dia das mães, disponível no link: 

https://youtu.be/17u83vHmRVo 

 

Atividade: Faça uma cartinha bem bonita para a mamãe (ou para quem cuida de você) 

expressando todo seu amor por ela.  

 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CgOTOH4QMlM
https://youtu.be/17u83vHmRVo


 

 CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de situações opositivas  

CONTEÚDO: percepção da ação do outro e ação deliberada a partir dela. Domínio das ações corporais 
na perseguição e fuga 
 

OBJETIVOS: criar ações corporais opositivas no jogo e em seu espaço para alcançar seus próprios 
objetivos ou para impedir o outro de alcançar os objetivos dele, instaurando ou desenvolvendo uma 
tensão lúdica nas situações de “ataque” e “defesa” e buscando soluções para as situações corporais de 
perseguição e fuga e pelo espaço do jogo, antecipando as ações dos outros e planejam das suas próprias 
ações. 

 

Desenvolvimento: Vamos brincar de mãe da rua? 

Atividade:  

 

 

 

Registro:  

Favor enviar a foto ou vídeo no grupo do WhatsApp. 

 



 

 Artes Visuais – Percepção e sentido 

CONTEÚDO: contextualização histórica e cultural, ampliando o conhecimento sobre processos de 
criação em arte (artista, obra, época e período histórico) 
 

OBJETIVOS: conhecer e expressar ideias diante de obras de artistas consagrados seja no contato 
pessoal ou por meio de vídeos, bibliografias, reproduções, etc. 

 

Desenvolvimento: agora que você fez um lindo cartão para o dia das mães, que tal fazer uma 

homenagem artística à sua família. 

Muitos artistas renomados fizeram um quadro para representar as famílias.  

Observe. Algumas dessas obras representam sua família? Qual? 

A família, Tarsila do Amaral – 1924                                   A sagrada família do passarinho       

                                                                                                    Bartolomé Esteban Murillo  - 1650    

 

 

 

 

 

 



Uma família, Fernando Botero                                                          Grupo de mulheres e crianças 

                                                                                                                      Cândido Portinari  

Atividade: faça uma pintura bem bonita, representando sua família. 

 

 

 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Arte Literária: Dimensão estética 

CONTEÚDO: Gêneros textuais – poema  
 

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 o poema: Bolhas de Cecília Meireles  

 

 



 

 

Atividade: desenhar o poema  

Brincar de bolha de sabão. Esta é uma brincadeira que estimula a coordenação motora e visual 

trabalha os movimentos corporais, ajuda na percepção e atenção, nos movimentos dos 

músculos faciais e labiais, além de proporcionar uma sensação de bem-estar e prazer. 

Sugestões: 

 

Registro: Favor enviar a foto ou vídeo no grupo do WhatsApp. 

Beijos da professora Dani     


