
ATIVIDADE 1 – MÚSICA

 CONTEÚDOS: A importância da música na vida dos indivíduos. 
OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a
música como produto históricocultural. 

DESENVOLVIMENTO
Ler para a criança: Vamos aprender uma música nova? 
Se possível, mostre para a criança o vídeo da música
“O meu nome eu vou falar” de Marcelo Serralva: 
https://youtu.be/gqZJI7zo8Ek  
Agora é com você! Pegue duas colheres, faça o ritmo da
música e cante seu nome, o das pessoas que moram com
você e também as que você mais gosta separando as
sílabas como o Marcelo ensinou.

Letra da música:

O MEU NOME VOU FALAR

É TÃO FÁCIL DE DIZER

FAZ SILÊNCIO PRA ESCUTAR

QUE VOCÊ VAI APRENDER

______________________ (NOME DA CRIANÇA)

SEU NOME VOU FALAR

É TÃO FÁCIL DE APRENDER

FAZ SILÊNCIO PRA ESCUTAR

QUE VOCÊ VAI APRENDER

______________________(NOME DAS PESSOAS QUE A CRIANÇA ESCOLHER)

REGISTRO: Faça um breve vídeo da criança realizando esta atividade e nos mande pelo 
grupo do WhatsApp.
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ATIVIDADE 2 – LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS:  Formas de comunicação escrita – Função comunicativa da linguagem escrita. - Ideia de
representação – Escrita de palavras com mediação e autonomia. - Nome próprio - função social 
OBJETIVOS: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos. 

DESENVOLVIMENTO – Leia para a criança: Gostou de aprender a cantar seu nome? 
Agora vamos conversar sobre ele? Perguntas que podem ser feitas à criança: Você sabe seu 
nome completo? Você gosta dele? Se pudesse escolher outro nome, qual seria? Quem escolheu seu 
nome? O que ele significa?

1- PEÇA QUE UM ADULTO BEM LEGAL LEIA A POESIA DE PEDRO BANDEIRA:

2- NO QUADRADO, FAÇA UM DESENHO BEM BONITO DO SEU ROSTO
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REGISTRO: Tire uma foto desta atividade e nos mande pelo grupo do WhatsApp ou 
guarde para apresentar na escola.
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ATIVIDADE 3 – MATEMÁTICA

CONTEÚDOS: Noções de tempo: dia, semana, mês, ano, noite, manhã, tarde, ontem, hoje… Sequência numérica; 
OBJETIVOS:  Reconhecer  e  valorizar  as  noções  espaciais  e  temporais  como  ferramentas  necessárias  no  seu
cotidiano;  Reconhecer  o  sistema  de  numeração  e  a  importância  cultural  dos  números,  entendendo-o  como  uma
conquista  da  humanidade;  Ampliar  e  aprofundar  os  conhecimentos  de  noções  de  números,  explorando-os  em
diferentes contextos; Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que contêm. 

DESENVOLVIMENTO - Leia para a criança: Qual a data do seu aniversário? Seu 
aniversário é o dia mais importante do ano, pois nele comemoramos o dia que você nasceu! 
Peça para um adulto bem legal para lhe ajudar nesta atividade.
1- Mostre à criança o calendário abaixo e pergunte se ela sabe o que é isso. Peça que observe o 
calendário deste ano. Nele temos todos os meses e dias do ano de 2021.

2- Apresente os meses apontando um a um e falando seus nomes, mas lembre que o objetivo não é 
a criança decorar e sim ter uma noção;
3- Agora, diga que vão achar o dia de hoje no calendário. Comece falando que você vai mostrar 
novamente mês a mês e é para a criança ficar atenta para descobrir qual o mês de outubro. 
4- Agora que acharam o mês de outubro, diga que dia é hoje e ajude a criança ir contando até achar 
o dia de hoje. Faça um X nele;
5- Agora, peça que o adulto te diga qual o mês do seu aniversário. Repitam os passos para achar 
seu ANIVERSÁRIO e circular esta data com a sua cor favorita!!!!
REGISTRO: Tire uma foto desta atividade e nos mande pelo grupo do WhatsApp ou 
guarde para apresentar na escola.
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ATIVIDADE 4 – CIÊNCIAS DA NATUREZA

 CONTEÚDOS: Movimento da Terra: o dia e a noite, as estações do ano.
OBJETIVOS: Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua
influência nos elementos que constituem a vida em nosso planeta 

DESENVOLVIMENTO - Ler para a criança: Como vimos na atividade anterior, o 
calendário marca os meses e dias do ano. O calendário foi inventado por nós, humanos, mas o
dia e os anos são fenômenos da natureza. 
Nosso planeta Terra não fica parado no espaço. Ele gira em torno de si mesmo e tammbém 
em torno do Sol. 
Terra completa uma volta em torno dela mesma em 24 horas criando o dia e a noite e 
chamamos de movimento de rotação. 
Quando ela completa uma volta em torno do Sol com o movimento de translação, leva 365 
dias e chamamos de 1 ano.

Para aprender mais, assista aos vídeos abaixo:

Kika quer saber de onde vem o dia e a noite..  https://youtu.be/Nux_3PVdo9U

Rotação e Translação da Terra - Os Movimentos do Planeta Terra: 
https://youtu.be/TUy6SC2MRig

REGISTRO: Faça um desenho para registrar tudo o que aprendeu nesta atividade e 
mande uma foto pelo grupo do WhatsApp.

Para saber mais:
O que é rotação e translação?
 https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-rotacao-translacao.htm
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