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Ciências da Sociedade – Tempo histórico e espaço geográfico  
 

  

CONTEÚDO: Meios de transporte e mobilidade urbana  
 
OBJETIVO: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das 
relações humanas em diferentes tempos históricos. 
 

 

Desenvolvimento: Você sabia que existem diversos meios de transportes? 

Cite alguns. 

Os meios transportes são divididos entre aéreos, aquáticos e terrestres. Assista ao vídeo para 

compreender melhor, disponível no link:  

https://youtu.be/6TgamyHBv4c 

 

Atividade: Desenhe os meios de transportes que você aprendeu de acordo com a legenda. 

AÉREOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUÁTICOS  TERRESTRES  

Registro: 

Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp 

 

https://youtu.be/6TgamyHBv4c
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 CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais – manipulativas  

CONTEÚDO: Experimentação e ajuda na criação de desafios diferentes para um mesmo movimento, 
ou seja, realizar um mesmo movimento de diferentes formas, amplitudes articulares, planos, força 
seguimento. 
 

OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e 

buscando seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

Desenvolvimento: Vamos brincar de pescaria? 

Que tal você mesmo confeccionar? 

Materiais:  

1 galho de bambu pequeno ou galho de árvore fino ou cabo de vassoura 

1 pedaço de barbante (aproximadamente 45 centímetros)  

Sucatas: copos de iogurte rolo de papel, potinhos de plástico ou E.V.A recortada em formato 

de peixe 

Lacres de lata ou de garrafa pet ou barbante 

Monte conforme o exemplo: 

Atividade: Monte a pescaria e brinque. Conte quantas vezes você consegue pescar. 



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 ouviu falar do pintor Pablo Picasso? Ele fez um quadro muito 

famoso chamado Guernica 

Vamos ver? 

 

Atividade: Faça a releitura utilizando lápis de cor. 

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp. 
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 Arte Literária: Dimensão estética  

CONTEÚDO: Gêneros literários 
 

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: Entre os animais que vivem no Zoológico de Bauru, vive o pavão, que é um 

lindo animal. Veja um vídeo de um pavão abrindo sua cauda, disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JG4aSh5y9AE 

Agora, vamos ouvir a história “O Pavão abre e fecha", de Ana Maria Machado, disponível no 

link: https://www.youtube.com/watch?v=6JJdyJyDByQ 

Atividade: Pintar o corpo do pavão, e depois, fazer a cauda carimbando suas mãos várias 

vezes, com tinta guache. 

 

 

 

 

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

Beijos da professora Dani 

https://www.youtube.com/watch?v=JG4aSh5y9AE
https://www.youtube.com/watch?v=6JJdyJyDByQ

