
ATIVIDADE 1 – MÚSICA

CONTEÚDOS: Gêneros musicais: música infantil folclórica.
OBJETIVOS:  Conhecer,  apreciar  e  contextualizar  os  diversos  gêneros  e  contextos  musicais,
concebendo a música como produto históricocultural;  Músicas das diversas regiões do Brasil;
Músicas de outras épocas. 

DESENVOLVIMENTO
Ler para a criança: Assistam com atenção o vídeo do músico Fábio Lima. Nele ele toca 
somente no violão várias canções infantis do Folclore Brasileiro. Ouçam e tentem descobrir e 
cantar junto. Link para o vídeo: https://youtu.be/S8SLeRUIudw

OBS: A música instrumental (só instrumentos e sem alguém cantando) amplia o 
conhecimento e apura o ouvido das crianças. Esta atividade exercita a tenção e percepção 
sonora.

REGISTRO: Faça um breve vídeo ou foto da criança realizando esta atividade e nos 
mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

 CONTEÚDOS: Animais
OBJETIVOS:  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 - Ler para a criança: Uma das lendas mais conhecidas no 
nosso país é a do Boto Cor de Rosa. Sabia que esse animal existe, mas ele não se 
transforma em humano como conta a lenda, não! Vamos conhecer um pouco 
mais sobre esse animal com a Carolina G. Ribeiro? Neste vídeo ela conta o que 
ele come, onde vive, porque é chamado de cor de rosa, que ele é um mamífero, 
ou seja, mama em sua mãe quando pequeno e muito mais! Segue o link do 
vídeo: https://youtu.be/hQ2ePfA6j5E

REGISTRO: Faça um desenho sobre o que de mais interessante aprendeu nesta atividade e
mande uma foto e nos mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 3 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS:  Linguagem oral  como  instrumento  organizador  do  pensamento  e  de  comunicação  –
Sequência na exposição de ideias (domínio constante e progressivo); Pronúncia e articulação adequada das
palavras; Práticas de leitura - Função social da leitura como forma de comunicação e como apropriação da
cultura historicamente acumulada. - Leitura como fruição e entretenimento, por meio da apreciação de
histórias. - Leitura pelo professor de diferentes gêneros e portadores textuais 
OBJETIVO: Elaborar e responder perguntas. Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e
pensamento,  com coerência  e  domínio  progressivo,  relatando  suas  vivências;  Conhecer  os  diferentes
gêneros  orais  e  escritos  e  suas  características,  utilizando-os;  Apreciar  a  leitura  feita  pelo  professor;
Reconto.

DESENVOLVIMENTO
 Leia para a criança: Lendas são histórias passadas pela tradição oral e outra lenda muito 
conhecida do nosso Folclore brasileiro é a do SACI. Com a influência da mitologia africana, o Saci se 

transformou em um menino negro agitado que perdeu a perna lutando capoeira. 
Vou colocar um vídeo contando o livro Os dez Sacizinhos de Tatiana Belinky, com ilustrações de 
Roberto Weigrand. Trata-se de uma brincadeira matemática de subtrair com rimas muito divertidas.
Se você não conseguir ver o vídeo, peça que um aluno bem legal leia abaixo:

REGISTRO: Ouça com atenção quantas vezes quiser e depois tente recontar a história 
usando suas palavras. Faça um breve vídeo ou foto da criança realizando esta atividade e nos 
mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 4 –MATEMÁTICA

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos; - Noção de número natural;  Sequência numérica; -
Leitura e escrita de números. Ideias quantitativas de somar e subtrair.
OBJETIVOS: -  Ampliar  e  aprofundar  os  conhecimentos  de  noções  de  números,  explorando-  os  em
contextos  diversos;  Vivenciar  ações  relacionadas  a  operações  aritméticas  com  apoio  material  e,
progressivamente, através de cálculos mentais e estimativas; 

DESENVOLVIMENTO
Vamos aproveitar a história dos 10 sacizinhos e trabalhar a contagem e noções de subtração?
1 – Relembre com a criança a sequência numérica de 1 ao 10. Um, dois, três, quatro,…
2 – Peça que a criança pegue 10 tampinhas, feijões ou qualquer outro objeto que dê para ela usar 
para contar;
3- Coloque as tampinhas numa mesa e diga que cada uma é um Sacizinho da história;
4 - Peça que a criança ouça com atenção enquanto você lê o texto e vá tirando (subtraindo) uma 
tampinha toda vez que acontecer algo com um Saci e conte se ficou realmente a quantidade que o 
texto diz.
Veja o exemplo que fiz com minha filha e pecinhas de jogo:

LEITURA DO ADULTO AÇÃO QUE A CRIANÇA DEVE FAZER

OS DEZ SACIZINHOS

ERAM DEZ OS SACIZINHOS;

    PEÇA QUE A CRIANÇA CONTE OS 10 OBJETOS 
PARA SER OS SACIS DA HISTÓRIA.

UM FICOU IMÓVEL
E NUNCA MAIS SE MOVEU,

   PEÇA QUE A CRIANÇA TIRE O SACI QUE FICOU 
PARA TRÁS.

E SOBRARAM NOVE. QUANTOS FICARAM AGORA? VAMOS CONTAR?

REGISTRO: Faça um breve vídeo ou foto da criança realizando esta atividade e nos 
mande pelo grupo do WhatsApp.
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