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Dia 1 - Língua Portuguesa – Leitura 
 

  

CONTEÚDO: Leitura como fruição e entretenimento, por meio da apreciação de histórias. 
 
OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente 
acumulado, fruição e entretenimento. 

 

Desenvolvimento: Você já ouviu a história “Maria vai com as outras”?  

Essa história conta como uma ovelha se dava mal cada vez que ela fazia o que as outras 

ovelhas também faziam. Vamos ouvir a história da Maria? Disponível no link: 

https://pt.slideshare.net/Luamaria/maria-vaicomasoutras-20726454 

 

*Esta é a história que eu vou contar na sala. Mostrar para a criança  

https://pt.slideshare.net/Luamaria/maria-vaicomasoutras-20726454


Você gostou da história? Vou fazer umas perguntas, será que você consegue respondê-las? 

 

Quais lugares a Maria foi junto com as outras ovelhas? 

O que Maria comeu no restaurante? 

Você acha que é bom ou ruim fazer o que os outros fazem? 

Conte uma situação na qual você fez algo só porque os outros estavam fazendo e se deu mal. 

 

Atividade: Desenhar a Maria comendo sua comida preferida. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Registro: Favor enviar a foto da atividade no grupo do WhatsApp 
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Dia 2 – Música – apreciação musical e contextualização  

CONTEÚDO: Músicas infantis  
 
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, 
concebendo a música como produto histórico-cultural.  

 

Desenvolvimento: Vamos cantar a música da ovelhinha mé, mé?, disponível no link: 

https://youtu.be/Adm29v1XdX4 

Agora que já aprendemos o som da ovelha, vamos brincar de senhor caçador para falar os sons 

dos outros animais? Disponível no link: https://youtu.be/El1YCdwFzXM 

Variação com outros animais 

Gato miar 

Cachorro latir 

Cavalo relinchar 

Galinha cacarejar  

Pato grasnar 

Lobo uivar 

Abelha zumbir 

Boi mugir 

Grilo cricrilar  

Elefante barrir 

Sapo coaxar  

Porco grunhir  

Leão rugir 

Atividade: Faça os sons conforme a música  

Registro: Favor enviar o vídeo da criança no grupo do WhatsApp 

https://youtu.be/Adm29v1XdX4
https://youtu.be/El1YCdwFzXM
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Dia 3 – Matemática – Números  

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos.  
 
OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, 
entendendo-os como uma conquista da humanidade.  

 

DESENVOLVIMENTO: Os numerais fazem parte da nossa vida prática. Com eles 

podemos fazer muitos cálculos que facilitam a nossa vida, desde fazer compras e saber 

o valor, contar os nossos objetos e até construir casas fazendo cálculos sobre quantos 

tijolos serão usados.  

Podemos também fazer contas que nos ajudam a saber quanto falta para completar 

uma determinada quantidade. 

Um dos objetos usados para esse fim é  o Ábaco.  

Na imagem vemos, por exemplo, que tem 10 bolinhas vermelhas, mas tem 8 de um 

lado e 2 do outro. Então se tenho 8 bolinhas, quanto falta para completar 10? Falta 2. 

No caso das bolinhas azuis tem 7 de um lado, então quanto falta pra chegar a 

quantidade de 10 bolinhas? Falta 3. 

E assim é com as outras cores do ábaco e dos objetos do nosso cotidiano. 

Agora é a sua vez. Mostre que você aprendeu e faça a atividade de acordo com o que 

está sendo pedido: 



 

 

Atividade: Aqui temos 3 ovelhas. Quanto falta para ter 5 ovelhas? Desenhe ao lado até 

completar 5 destes animais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Agora temos 2 ovelhas quanto falta para chegar em 5? 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Registro: Favor enviar a foto ou vídeo da atividade no grupo do WhatsApp 
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Dia 4 – Ciências da Natureza – Seres vivos  

CONTEÚDO: Animais  
 
OBJETIVO: Reconhecer-se como um 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: Vamos aprender um pouco mais sobre as ovelhas? Assista ao vídeo que nos 

ensina mais sobre esse animal tão fofinho, disponível no link: https://youtu.be/kUjNgSfoRXw 

 
Atividade: Fazer uma ovelha de rolinho de papel higiênico  

1- Desenhar o rostinho de uma ovelha; 

2- Colar algodão no rolinho de papel higiênico; 

3- Dramatizar a história que você aprendeu. 

https://youtu.be/kUjNgSfoRXw


 

Registro: Favor enviar a foto no grupo do WhatsApp 

Beijos da professora Dani 

 

 


