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NOME DO ALUNO:

Dia 1 - Língua Portuguesa – Leitura

CONTEÚDO: Aspectos verbais e não verbais (leitura de imagens)

OBJETIVOS: Ler e interpretar texto, tanto nos aspectos não verbais quanto nos aspectos verbais,
relatando e argumentando sua compreensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros
textuais, etc.

Desenvolvimento:

Você já percebeu que nos comunicamos através da fala, não é? Mas você já percebeu que
podemos nos comunicar sem falar? Com o uso de símbolos, gestos, desenhos, expressões
faciais, etc. podemos transmitir ou entender uma mensagem

Para entender melhor, assista ao vídeo: “Linguagem verbal e não verbal", disponível no link:
https://youtu.be/0pZ8935s4qk

Atividade:

Procurar em jornais, revistas, panfletos de mercado, embalagens, etc. símbolos que você já
sabe o que significa. Cole alguns exemplos. *pode ser em outra folha

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp.

https://youtu.be/0pZ8935s4qk


Dia 2 – Música – Som e Música

CONTEÚDO: Elementos do som/fontes sonoras

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 Você já ouviu o som de uma LIRA? Ela emite um som bem bonito. Agora
imagine a música “Borboletinha” ao som do deste instrumento. Vamos ver? Disponível no link:
https://youtu.be/so0rXMbd374

Atividade: depois de assistir ao vídeo, acompanhe a música, fazendo os movimentos pedidos:

4 batidas na perna

4 batidas na barriga

4 batidas no ombro,

4 batidas no alto

3 batidas commãos do lado esquerdo

3 batidas commãos do lado direito

2 batidas no Peito

2 batidas no joelho

2 Estalos com os dedos

2 Palmas

Para ter uma referência, assistir ao vídeo: https://youtu.be/zdAB8QDe_0Y

Registro:

Favor enviar o vídeo da criança fazendo as batidas no grupo do WhatsApp.

https://youtu.be/so0rXMbd374
https://youtu.be/zdAB8QDe_0Y


Dia 3 – Matemática – Números

CONTEÚDO: Sequência numérica

OBJETIVO: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de número, explorando-os
em diferentes contextos.

Desenvolvimento: Peça para a criança contar de 0 até 10.

Em seguida, assistir ao vídeo: números e quantidades, disponível no link:
https://youtu.be/4gb0-5vjoRI

Atividade: Pegar alguns itens (pedrinha, feijão, pedacinhos de papéis, etc.) e colocar a
quantidade pedida em cada quadradinho.

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10

Registro: Favor enviar a foto da atividade no grupo do WhatsApp

https://youtu.be/4gb0-5vjoRI


Dia 4 – Ciências da Natureza – Seres vivos

CONTEÚDO: Animais

OBJETIVOS: Reconhecer-se como ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres vivos
e matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no processo
evolutivo.

Desenvolvimento:

Iniciar uma conversa com a criança, perguntando se ela sabe qual a diferença entre os animais
domésticos e os animais selvagens. Se ela souber, deixe-a nomear alguns.

Em seguida, assista ao vídeo sobre este assunto, disponível no link:
https://youtu.be/Vxp4zOev43s

Atividade

Desenhar os animais que você aprendeu em seu respectivo quadrinho:

ANIMAIS DOMÉSTICOS ANIMAIS SELVAGENS

*Esta atividade pode ser feita em outra folha.

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp.

https://youtu.be/Vxp4zOev43s

