
ATIVIDADE 1 – MÚSICA

CONTEÚDOS: Música Infantil Folclórica; 
OBJETIVOS:  Conhecer,  apreciar  e  contextualizar  os  diversos  gêneros  e  contextos  musicais,
concebendo a música como produto históricocultura.

DESENVOLVIMENTO
Leia para a criança: Vamos cantar e brincar de roda com esta cantiga folclórica? Existem 
duas formas de brincar. 
1- Com 4 ou mais pessoas: 
No local escolhido, coloque as crianças em roda, sentadas no chão.
Fique em pé andando atrás das crianças sentadas e cantando – “A Canoa Virou, pois deixaram ela 
virar, foi por causa do(a)__________________(diga seu nome) que não soube remar. Se eu fosse 
um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o(a) _________________(diga o nome de uma criança e a 
puxe pela mão, levantando-a e tirando-a da roda) do fundo do mar. Repita a brincadeira e a música 
até que tenha dito o nome de todas as crianças e tenha puxado todas do “fundo do mar”. Quando 
você poderá alterar um pouco a dinâmica, fazendo com que a criança que for retirada do “fundo do 
mar” será a que escolhe a próxima e assim por diante.
2- Com 2 ou mais pessoas da casa:
Fazer uma roda segurando nas pontas de uma toalha ou lençol como se fosse um rio, 
cantando e girando. Coloque barquinhos de papel da próxima atividade com os nomes das 

pessoas da casa escrito.

REGISTRO: Faça um breve vídeo ou foto e nos mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

CONTEÚDOS: Observação, exploração, manipulação e identificação das características dos objetos; 
OBJETIVOS: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e
posição); 

DESENVOLVIMENTO
Vamos fazer barquinhos de papel para usar na atividade 1? Chame um adulto bem legal para te 
ajudar e siga as orientações abaixo. Se quiserem, vocês também podem assistir esse vídeo que 
ensina passo a passo: https://youtu.be/06I_3asDAto

Agora, escreva o nome da criança usando letras MAIÚSCULAS. 

REGISTRO: Faça uma foto e nos mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 3 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS:  Orientação da escrita. -  Conhecimento e grafia  das letras do alfabeto – caracterização
gráfica; Relação grafema e fonema – unidades fonológicas ou segmentos sonoros. 
OBJETIVO: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos. 

DESENVOLVIMENTO: Viu como o barquinho ficou muito mais lindo com seu nome nele? 
Para esta atividade vamos precisar de prendedores de roupa, canetinha ou lápis e papel.

1- O adulto vai escrever o nome da criança usando letras 
MAIÚSCULAS como no modelo ao lado, fazendo 3 crachás 
iguais. Fale que ali está o nome dela e leia passando o dedo por 
cima, mostrando a criança o sentido da leitura (da esquerda para a 
direita). 

2- Peça que a criança compare os 3 crachás e depois coloque um 
prendedor em cada letra do seu nome, contando quantos 
prendedores usou. Ela pode ter curiosidade para contar nos 3 
crachás. Isso é um bom sinal.

3- Separe as letras do nome por sílabas e leia para a criança. 
Depois embaralhe e peça que a criança monte na ordem 
novamente. Se necessário, coloque acima o outro crachá para que 
a criança compare. Vocês podem brincar quantas vezes a criança 
quiser.

4- Agora, separe o outro crachá em letras e peça que a criança 
monte na ordem do seu nome. 

OBS: GUARDE ESTE MATERIAL PARA A CRIANÇA USAR VÁRIAS VEZES. VOCÊ PODE COLAR O 
CRACHÁ QUE FICOU INTEIRO NA CAMA OU COLOCAR EM ALGUM LUGAR DE DESTAQUE, PARA 
QUE A CRIANÇA VEJA SEMPRE E SE SINTA VALORIZADA.

REGISTRO: Faça uma foto ou pequeno vídeo e nos mande pelo grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS: SAÚDE - higiene; produtos de higiene pessoal: prevenção de doenças; higiene dos
alimentos. 
OBJETIVOS: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e da necessidade da higiene pessoal e
coletiva. 

DESENVOLVIMENTO  
1- Comece conversando com a criança sobre higiene e saúde. Você pode perguntar a ela:

• Você sabe o que é higiene? 
• Quais cuidados precisamos ter com nosso corpo e

nossa casa para ter saúde? 

• Quais produtos usamos para limpar e cuidar do
nosso corpo? Dos cabelos? Dos dentes?

• E da nossa casa?

2- Mostre esta figura e pergunte se sabe o nome de alguns desses produtos e para que são usados:

  

REGISTRO: Peça que a criança procure em um folheto de supermercado produtos de higiene 
para seu corpo e para a casa , recorte e cole em uma folha. Guarde esta atividade para nos mostrar 
quando possível ou tire uma foto desta atividade e nos mande no grupo.
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