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Dia 1 -  Arte Literária: Dimensão Axiológica  
 

  

CONTEÚDO: Valores (articular aos conteúdos de uma ou mais áreas da matriz curricular). Interpretação dos 
textos em rodas de conversa ou desenhos. Expressão de gosto, ideia, opinião e comportamento leitor. 
Cuidados e responsabilidade com os livros. 
 

OBJETIVOS: Conhecer valores existenciais e princípios de ação na formação de bases para o desenvolvimento 
da pessoa crítica, motivada para o conhecimento e participação social, despertando o interesse para realização 
do bem comum e da cooperação entre os seres humanos. 
 

 

Desenvolvimento:  Colocar o vídeo com a contação da história “Ah, cambaxirra, se eu pudesse...”: 

https://www.youtube.com/watch?v=S4s_ij35yHk, e pedir que a criança preste bastante atenção.   

 

As histórias contadas nos livros sempre tem algo a nos ensinar, com a “Ah, cambaxirra, se eu pudesse...” não é 

diferente, é uma história que nos ensina persistência, inteligência, astucia, proteção à natureza, e principalmente que 

os “mais poderosos” tem medo de “todo mundo junto”, a cambaxirra só conseguiu o que queria, pois achou outras 

pessoas que defendiam seus interesses, e assim é com a nossa sociedade também, quando lutamos por algo que 

beneficia a todos, conseguimos ajuda de “todo mundo junto”, assim chegamos mais perto de conseguirmos. 

 

Atividade: Conversar com a criança através de algumas perguntas como: 

- Qual bichinho é a nossa cambaxirra? 

- Você gostou da história? Qual parte mais gostou? Qual parte gostou menos? 

- O que você entendeu? Essa história nos ensina algo?  

- Você ajudaria a cambaxirra, se você pudesse? 

- Proteger as árvores e animais é importante? 

 

 

Registro: Favor mandar um vídeo curto da criança respondendo as perguntas no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4s_ij35yHk


Dia 2 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais 

CONTEÚDO: Avaliação das partes do corpo envolvidas nas ações corporais e funções corporais (posição, 
amplitude, força, batimento cardíaco), habilidades de locomoção. 
 

OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando 
níveis de destreza corporal, perceber seu corpo como um todo, e cada parte que usamos ao caminhar. 

 

Desenvolvimento: Vamos seguir dentro da nossa história lá da primeira atividade, onde a personagem principal é um 

passarinho chamado Cambaxirra, nesse vídeo abaixo vamos aprender a fazer yoga imitando um passarinho 

 https://youtu.be/hvnKl8IYMqA 

Atividade: siga passo a passo os movimentos como no vídeo, assista quantas vezes precisar, peça para um adulto tirar 

fotos do processo, divirtam-se! 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hvnKl8IYMqA


Dia 3 - Artes Visuais – Fazer artístico  

CONTEÚDO: Gestualidade (tarefas exploratórias). Registros gráficos: primeiras figurações nascem das 
garatujas: figura humana (proporção e movimento), casas, elementos da natureza, etc. 
 

OBJETIVOS: Expressar de forma oral/gestual/corporal/gráfica as sensações produzidas a partir da exploração 
de materiais e leituras de imagens e de mundo. Exercitar a gestualidade por meio do desenho, pintura e 
escultura. 

 

Desenvolvimento: Aproveitar a história “Ah, cambaxirra, se eu pudesse...” da atividade de Arte Literária, como na 

imagem a baixo tirada do livro da história. 

 

Atividade: reproduza da maneira que preferir com os materiais que encontrar em casa, e faça um lindo desenho, ou 

colagem que represente essa imagem. 

 

Registro: Favor mandar a folha da atividade na pasta da criança, até a escola e foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 



Dia 4 - Ciências da Sociedade –  tempo histórico e espaço geográfico. 

 

CONTEÚDO: Espaço geográfico e seus elementos, casa, cidade, bairro, vizinhança, localização geográfica e 
pontos de referência. 
 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das 
relações humanas em diferentes tempos históricos. 

 

Desenvolvimento: Por fim, ainda utilizando a história da Cambaxirra vamos observar onde moram os passarinhos? 

Tem muitos passarinhos perto da sua casa? As casas dos pássaros são iguais as dos humanos? Você sabe como é um 

ninho? Quando os homens cortam as arvores os passarinhos perdem suas casas, precisamos preservar a natureza. 

 

Atividade: Faça um desenho de onde os passarinhos moram, se tiver algum ninho na sua casa ou próximo, tire uma 

foto para nós. 

 

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

 

 

 

 

 


