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Dia 1 - Ciências da Sociedade –  tempo histórico e espaço 
geográfico. 

 

  

CONTEÚDO: Espaço geográfico e seus elementos, transformações do meio físico e social ao longo do tempo, 
intervenção humana no espaço meio físico e social. Diferentes tipos de edificações e transportes ao longo do 
tempo. 
 

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

 

Desenvolvimento: Olá criançada! Vocês sabiam que antigamente, um dos meios de transporte mais importantes da 

nossa cidade era o TREM? Alguém já viu um TREM de perto? Alguém já passeou ou viajou de TREM? Vocês sabiam 

que o trem só anda nos trilhos? Ele não consegue se locomover nas ruas. Antigamente nossa cidade de Bauru foi 

muito conhecida pela nossa linha férrea nossa estrada de ferro Noroeste/ Sorocabana: 

A Estação Bauru (NOB) é o ponto inicial da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB). Aberta em 1906, era 

composta por um simples prédio de madeira anexo à estação Bauru da Estrada de Ferro Sorocabana. Com o 

crescimento do tráfego, o prédio de madeira foi sendo ampliado provisoriamente até a construção de uma estação 

definitiva, aberta em 1939. Os últimos trens de passageiros partiram da estação em 1996, com a concessão da malha 

ferroviária da Rede Ferroviária Federal. Em 2006 foi transferida para a prefeitura de Bauru, que a administra desde 

então. 

Os trens podem ser de carga, ou de passageiros, assistam os vídeos para aprender mais: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jAQ4uEiiD7c 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9X88HMRXq0E 

 

Atividade: Faça um desenho de um trenzinho que você gostaria de passear. 

 

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?app=desktop&v=jAQ4uEiiD7c
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9X88HMRXq0E


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: vocês sabiam que com nosso corpo podemos fazer de conta que somos alguns objetos?  

Hoje vamos imitar um trenzinho!!! Procure um lugar com espaço e vamos dançar! 

Atividade: acompanhe a música e a coreografia: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1DbU0f7khg 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1DbU0f7khg


Dia 3 - Artes Visuais - Materialidade 

CONTEÚDO: utilizando ferramentas e suportes como: tesoura, cola, tinta, linha, fita colante, materiais 
recicláveis como rolos de papel higiênico, caixas de papelão, caixas de produtos, tampas de garrafas, garrafas, 
palitos, etc... 
 

OBJETIVOS: Criar um trenzinho como no vídeo, usando materiais que encontrarmos em casa, mesmo que 
não sejam exatamente os que forem pedidos, utilizar alguns que possam substituir. Explorar, experimentar, 
confeccionar e se apropriar de diferentes materiais, tradicionais e alternativos, no fazer plástico-visual em 
propostas artísticas 
 

 

Desenvolvimento: vamos aproveitar nosso tema sobre os trens e vamos aprender, com poucos materiais que temos 

em casa, que talvez iriam para o lixo, a fazer um trenzinho bem legal, só que nessa atividade vamos precisar da ajuda 

de um adulto! 

Atividade: assistam o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DvtrFS5L64Q 

Separem o material necessário e mãos à obra! 

Registro: Favor mandar uma foto no grupo do Whatsapp da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DvtrFS5L64Q


Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica 

CONTEÚDO: conhecimento da realidade, interpretação de textos em rodas de conversa, comunicar sua 
opinião e entendimento através do desenho.  
 

OBJETIVOS: oferecer desafios compreensivos e interpretativos à criança pautados na lógica do movimento 
real. 

 

Desenvolvimento: - Assistam o vídeo da história “O trenzinho do Nicolau”, vamos conhecer um trenzinho divertido, 

que não perde a graça nem aposentado, pode ser que os mais antigos da sua família, conheçam alguém que foi 

maquinista assim como senhor Nicolau. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ynewIbOobM 

Atividade: assista a contação da história e faça um desenho sobre a parte que mais gostou, depois conte a alguém da 

sua família da forma como entendeu. 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ynewIbOobM

