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Ciências da Sociedade – Relação indivíduo-sociedade  
 

  

CONTEÚDO: Grupo familiar e suas diferentes configurações . 
 

OBJETIVOS: Compreender que existem diferentes agrupamentos sociais que se constituem em lugares e 
tempos distintos e que possuem regras e formas de organização próprias 

 

Desenvolvimento: Você já percebeu que cada família é de um jeito? Tem família que é 

constituída por 2 pessoas, famílias que tem muitas pessoas, e assim por diante, mas o mais 

importante é que nunca falte amor. 

Assista ao vídeo para introduzir o assunto às crianças, disponível no link: 

https://youtu.be/MAjsCOpPcvA 

Após, ouça uma música: “Família” - Titãs, disponível no link: https://youtu.be/NME3l2MvpnM 

 

Atividade: E a sua família, como é? Me mostre através de um desenho. 

Em uma folha, faça uma dobradura de casa, dobrando a parte superior, como no desenho 

abaixo e desenhe toda a sua família. 

 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

 

https://youtu.be/MAjsCOpPcvA
https://youtu.be/NME3l2MvpnM


 CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destreza e desafios corporais  

CONTEÚDO: Locomotoras: deslocamento pelo espaço  
 

OBJETIVO: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando 
seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

Desenvolvimento: Corrida de cavalinho 

Atividade: Colocar vários objetos espalhados pelo chão (pequenos, médios e grandes) e a 

criança deve passar os obstáculos (correr, pular, saltar, rastejar, passar por cima, por baixo, 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

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: Ler, interpretar e atribuir sentido as imagens: obras artísticas e suas próprias produções. 

 

Desenvolvimento: Você já ouviu falar de Vincent Van Gogh?  

Nascido na Holanda, em 30 de março de 1853,  Van Gogh foi um pintor pós-

impressionista. Considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da 

arte ocidental, ele criou mais de dois mil trabalhos ao longo de pouco mais de uma 

década, incluindo uma maioria de 860 pinturas a óleo, das quais grande parte 

concluídas nos seus dois últimos anos de vida. Suas obras 

abrangem paisagens, natureza-morta, retratos e autorretratos caracterizados por cores 

dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas que contribuíram 

para as fundações da arte moderna e trouxeram distinção para o estilo do pintor. 

Suas obras são muito famosas, mas “Os girassóis” sem dúvida é um dos quadros mais 

famosos do mundo. 

Atividade: faça a releitura do quadro.  

*Caso necessitem, marcar um horário e pegar gauche na escola. 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/30_de_mar%C3%A7o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1853
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-impressionismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-impressionismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_arte_ocidental
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_arte_ocidental
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Pintura_a_%C3%B3leo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Pintura_de_paisagem
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Natureza-morta
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Retrato
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Autorretrato
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna


 Arte Literária: Dimensão estética 

CONTEÚDO: Gêneros textuais – conto  
 

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 conto: Rapunzel”, disponível no link: 

https://historiasinfantilparacriancas.blogspot.com/2011/03/rapunzel.html?m=1 

 

Assistir o vídeo com o conto: “Rapunzel”, disponível no link: https://youtu.be/lE4-ISsU5cs 

 

Atividade: desenhar as principais partes do conto 

 

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

Beijos da professora Dani     

https://historiasinfantilparacriancas.blogspot.com/2011/03/rapunzel.html?m=1
https://youtu.be/lE4-ISsU5cs

