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NOME DO ALUNO:  

 

 
Dia 1 – Matemática –  Números  

 
 

  

CONTEÚDO: Leitura, escrita, quantificação e sequência de números. 
 

OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos sobre números, explorando-os em diferentes 
contextos. Reconhecer o sistema numérico e a importância real dos números, entendendo-o como 
uma conquista da humanidade. Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as 
informações que contém. 

 

Desenvolvimento: Olá crianças, nossa atividade dessa semana é ouvir e cantar e aprender, a música 

Tumbalacatumba da Galinha Pintadinha, essa música fala sobre as HORAS de maneira bem engraçada.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZRhNGBeQ1pg 

Atividade: Agora, vamos montar um relógio para brincar de ver e falar as horas. Para isso, precisaremos de um 

círculo de 20 centímetros de diâmetro e outro de 15 centímetros; de dois círculos de 2 centímetros; um ponteiro 

menor de 6 centímetros e um maior de 8 centímetros. Você poderá desenhar os círculos utilizando pratos ou tampas 

de potes como suporte para riscá-los. Se for feito em cartolina ou sulfite a criança poderá recortá-los, mas se preferir 

fazer em papelão, um adulto deverá recortá-los.  

Quando for montar o relógio, marque o meio dos círculos para ficar mais fácil de colocar os números depois. Cole o 

círculo menor no centro do maior e depois com um alfinete ou um pedaço de arame coloque os ponteiros. Verifique 

para que não fique nenhuma ponta que possa machucar os dedos da criança. 

Depois de montar o relógio, peça para que a criança registre os números, sempre mostrando o lugar que cada um 

deverá ficar de acordo com as horas da música.  

 

Registro: Favor mandar a atividade para a escola em uma pasta da criança e foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRhNGBeQ1pg


Dia 2 – Língua Portuguesa  

CONTEÚDO: nome – identificação, leitura e escrita 
 
OBJETIVOS: conhecer, identificar e ordenar as letras do nome. 

 

Desenvolvimento: Você vai precisar de um adulto para escrever seu nome, com letra de forma, grande, como no 

exemplo. Pode usar farinha, sal ou areia, uma bandeja, prato, ou mesmo o chão do quintal. 

Atividade: 

1- mostre o papel com o nome para a criança e pergunte se ela sabe o que está escrito.  
2- pergunte se ela sabe qual é a sua inicial (primeira letra); 
3- peça que ela conte quantas letras tem.  
4- espalhe a farinha sobre a tampa e peça que a criança tente escrever a inicial.  
5- depois que a criança estiver conseguindo escrevera inicial dela, pode tentar escrever as outras letras que 

formam seu nome. 
 

 

 

 

 

 

Registro: Favor mandar vídeo ou a foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 3 – Ciências da Natureza - Seres vivos 

CONTEÚDO: Características dos seres vivos, fases da vida (nascimento, crescimento, reprodução, 
morte e decomposição) 
 
 

OBJETIVOS: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres 
vivos e matéria não viva, por meio da observação do desenvolvimento das plantas e alimentos. 
 

 

Desenvolvimento: Aprender a brotar um grão de feijão! 

Materiais necessários: 

- um copo plástico descartável ou tampa de pote inutilizado. 

- algodão 

- um grão de feijão ou mais 

- água  

 

Atividade: O primeiro passo é achar um recipiente, pegar um punhadinho de algodão e umedecer com água, coloque 

o algodão molhado no recipiente escolhido, coloque seus grãos de feijão em cima do algodão e escolha um lugar 

iluminado,  não pode deixar o algodão secar!!! Coloque água aos pouquinhos. Em mais ou menos 3 dias o grão vai 

começar a brotar. 

Quando a plantinha tiver mais ou menos 20 centímetros, é hora de troca-la de lugar, se continuar no algodão não 

terá mais nutrientes necessários e poderá morrer. 

Você pode replantar em um vasinho ou um potinho com terra, para que ele cresça mais ainda. Não esqueça de regar 

sempre aos pouquinhos, e deixa-lo em um local iluminado, que pegue pelo menos uma vez ao dia, um pouco de sol. 

O link abaixo, pode ajudar a compreender as etapas. 

https://www.youtube.com/watch?v=EWVuQHmoC1M 

 

Registro: Favor mandar foto ou vídeo no grupo do Whatsap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EWVuQHmoC1M


Dia 4 – Música- som e música  

CONTEÚDO: Fontes sonoras: corpo, elementos da natureza, elementos do cotidiano, brinquedos 
sonoros, instrumentos musicais. Elementos do cotidiano: duas colheres de sopa. 
 

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música para 
desenvolver funções psíquicas, em especial a percepção auditiva e obter noções básicas sobre os 
códigos musicais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRhNGBeQ1pg 

Desenvolvimento: cante com o vídeo ou peça para alguém ler a letra e cantar com você 

Tumbalacatumba 
 
Quando o relógio bate a 1 todas as caveiras saem da tumba  
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 2 todas as caveiras pintam as unhas 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 3 todas as caveiras imitam chinês 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 4 todas as caveiras tiram retrato 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 5 todas as caveiras apertam os cintos 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 6 todas as caveiras jogam xadrez 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 7 todas as caveiras jogam basquete 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 8 todas as caveiras comem biscoito 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 9 todas as caveiras se sacodem 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 10 todas as caveiras comem pasteis 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba tas 
Quando o relógio bate as 11 todas as caveiras sobem no bonde 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
Quando o relógio bate as 12 todas as caveiras fazem pose 
Tumbalacatumba tumba ta 
Tumbalacatumba tumba ta 
 

Atividade: vamos acompanhar o ritmo batendo duas colheres uma na outra.  

Registro: Favor mandar foto ou vídeo curto no grupo do Whatsapp. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRhNGBeQ1pg

