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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: Vamos acompanhar a aventura dessas 10 belas lagartas, com a historinha “Eram dez 

lagartas...”, autora Debbie Tarbett:  

 https://www.youtube.com/watch?v=QCdElQ3J0bw&t=10s 

 

Atividade: acompanhem a contagem das lagartas junto com a história usando seus dedinhos, depois 

desenhem bem bonito 10 lagartinhas, chame um adulto para ajudar a contar! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Registro: Favor mandar a atividade em foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. (guarde as atividade em papel para 

trazer a escola. 

 

 

Dia 2 – Língua Portuguesa- Leitura 

CONTEÚDO: Práticas de leitura, identificação, leitura e escrita. 
 
OBJETIVOS: Mobilizar a atenção da criança para as relações entre fonemas (sons) e grafemas 
(letras). Conhecer, identificar e ordenar as letras. 

 

Desenvolvimento: vamos ler com a ajuda de um adulto e cantar a música da Borboletinha que vocês já conhecem 

bem: 

https://www.youtube.com/watch?v=QCdElQ3J0bw&t=10s


Borboletinha tá na cozinha 

Fazendo chocolate para a madrinha 

Poti-poti 

Perna de pau 

Olho de vidro 

E nariz de picapau 

Pau-pau                                                   https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

Atividade: BORBOLETINHA começa com a letra B, vocês conhecem a letra B? Pinte com seus dedinhos as letrinhas B 

abaixo: (vocês podem retirar as atividades impressas na escola, ou um adulto pode desenhar como no exemplo)  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU


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: apresentar o vídeo com o ciclo de vida da borboleta https://www.youtube.com/watch?v=oaJH-

UGnlpc , sua transformação de lagarta em borboleta que se chama metamorfose. Explicar que ela nasce de ovos, 

depois vira uma larva e lagarta, passa um tempo em um casulo para enfim se transformar em uma linda borboleta. 

Também, além de suas asas, a borboleta é um inseto que tem 6 patas, um par de antenas e um corpo dividido em 

cabeça, tórax e abdome.  

    
                                                             

Atividade: Depois de conversar, explicar que a criança irá construir uma borboletinha a partir da atividade de língua 

portuguesa, vamos recortar com a ajuda de um adulto. Entregar para a criança as letras B já pintadas com seus 

dedinhos que se transformarão nas asas e nas anteninhas. Pintar o rolinho de papelão que será o corpinho. Ajudá-la a 

colar e quando a cola secar poderá brincar livremente. 

Vamos precisar de: 

- as letras B (atividade de língua portuguesa) 

- tintas 

-tesoura sem ponta (adulto) 

- rolinho de papel higiênico  

     

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oaJH-UGnlpc
https://www.youtube.com/watch?v=oaJH-UGnlpc
https://www.pinterest.com/monarchsme/monarch-diseases-predators-and-pests/
https://www.pinterest.com/monarchsme/monarch-diseases-predators-and-pests/


Dia 4 – Música- som e música  

CONTEÚDO: Fontes sonoras: nosso corpo, elementos da natureza, elementos do cotidiano, 
brinquedos sonoros, instrumentos musicais.  
 

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. 

 

Desenvolvimento: todos nós conhecemos a musiquinha da borboletinha, nesse vídeo ela está um pouco diferente, 

vamos aprender os gestos e acompanhar com os sons que nosso corpo é capaz de fazer. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdAB8QDe_0Y 

 

Atividade: vamos aprender os gestos e gravar um vídeo curto fazendo a percussão corporal. Assista quantas vezes 

for necessário. 

Registro: Favor um vídeo curto no grupo do Whatsapp. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdAB8QDe_0Y

