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Ciências da Sociedade – Relação indivíduo-sociedade  
 

  

CONTEÚDO: Grupos sociais, instituições e organizações - grupo familiar e suas diferentes configurações. 
 
OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social identificando as diferenças e semelhanças que 
permeiam as relações sociais; 
Compreender que existem diferentes agrupamentos sociais que se constituem em lugares e tempos distintos 
e que possuem regras e formas de organização próprias. 
 

 

Desenvolvimento: Iniciar a atividade ouvindo a música “EU" palavra cantada: 

https://youtu.be/GBMQFJXaYLA 

Depois ouvir a música, perguntar para criança se ela sabe o que é uma árvore genealógica. 

Deixe-a fazer algumas hipóteses sobre. 

 

Após, mostrar a foto de uma árvore genealógica e verificar se ela sabe como completá-la. 

https://youtu.be/GBMQFJXaYLA


 
Mostrar o vídeo que explica bem resumidamente o que é uma árvore genealógica: 

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA 

 

Atividade: Agora faça a sua própria árvore genealógica, desenhando sua família  

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA


 

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 
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 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: Ler o Livro “O gato do Rato” de Luisa Ducla Soares: 

https://br.pinterest.com/NayallaVivi/livroo-gato-e-o-rato/ 

Assistir ao vídeo da música “Rato” Palavra Cantada: https://youtu.be/MeDBP8OU6q4 

Iniciar uma conversa com a criança perguntando: Você já brincou/gosta de brincar de O Gato e 

o Rato? (Provavelmente ela vai lembrar que já brincamos na escola) 

Existem várias formas de brincar. Vou apresentar duas: 

1° Gato e rato: As crianças, de mãos dadas, formam um círculo, ficando uma dentro do 
círculo (rato) e outra fora (gato). As crianças giram e o gato pergunta às crianças: “Seu 
ratinho está em casa?”, “Não, Senhor!”, “A que horas ele volta?”, “Às oito horas” (ou 
qualquer outra), “Que horas são?” “Uma hora” (até chegar à hora determinada). 
Ao chegar à hora determinada pelo grupo, as crianças param de rodar e o gato lhes 
pergunta: “Seu ratinho já chegou?”, “Sim, Senhor!”, “Dão-me licença para entrar?”, 
“Sim Senhor!” 
Começa então a perseguição do gato ao rato que as crianças ajudam a esconder, 
facilitando sua entrada e a saída do círculo e dificultando a passagem do gato. O jogo 
terminará quando o gato conseguir pegar o rato. 
 
2° Gato e rato 2:  
Decida quem será o gato e quem será o rato. 
O gato corre atrás do rato para pegá-lo. 
Caso o gato consiga pegar o rato, ele vira gato e recomeça a brincadeira. 
 
 

 

Atividade: 

https://br.pinterest.com/NayallaVivi/livroo-gato-e-o-rato/
https://youtu.be/MeDBP8OU6q4


1 – Brinque com a criança do jeito 2 se tiver só duas pessoas; 

2- Convide todos da casa para participar da brincadeira e brinque do jeito 1. 

 

 

 

 

 

 

Registro:  

Favor enviar o vídeo no grupo do WhatsApp. 
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 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: Você já viu um desenho parecido com esta borboleta em algum lugar? 

Sabe quem é o artista que fez esta linda obra de arte? 

O nome dele é Romero Brito. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele? 

https://youtu.be/8FT70fqnt9k 

 

 

Atividade: Faça sua própria borboleta, usando muitas cores e traços pretos bem fortes. 

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 

https://youtu.be/8FT70fqnt9k
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 Arte Literária: Dimensão estética  

CONTEÚDO: Gêneros literários poemas 
 

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

 

Desenvolvimento: Ler o poema: “O barquinho” 

 

Está chovendo! 
Vou colocar meu barquinho de papel 
Pra enxurrada levar 
Não sei pra onde vai, 
Nem quando vai parar... 
Talvez pare ali, 
Talvez chegue no mar. 

 

Ouça a musica: “barco de papel" de Ana Vitória, disponível no link: 

https://youtu.be/7CwUtO_jcn4 

 

Atividade: Pinte uma folha  de sulfite com guache azul para fazer o mar e depois faça um 

barquinho com um triângulo dobrando a parte de baixo. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7CwUtO_jcn4


 

*Esta foi a que as crianças fizeram na escola. 

 

 

 

 

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

Beijos da professora Dani❤ 

 


