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Dia 1 - Ciências da Sociedade –  Trabalho e Relações de 
Produção 

 

  

CONTEÚDO: Relações sociais e de trabalho, profissões e atividades produtivas, finalidades, meios e objetos de 
trabalho. 
 

OBJETIVOS: relacionar-se com os objetos da cultura percebendo-os como produto do trabalho humano. 

 

Desenvolvimento: Boa tarde crianças, vocês já viram um jornal de papel? Alguém já leu uma notícia para vocês? Vocês 

sabiam que existem jornais para as crianças? Já assistiram na televisão algum programa jornalístico (aqueles que tem 

notícias e acontecimentos, as vezes da cidade, as vezes do mundo)? O jornalismo é uma profissão muito nobre, que 

nos traz informações sobre o mundo, nosso país, nossa cidade e até mesmo nosso bairro. Os jornalistas apuram os 

acontecimentos e contam para gente como foi. Alguns jornais são voltados para crianças, esses são mais fáceis pra 

nossa turminha entender... 

Vejam alguns exemplos do que é noticiado em um jornal para crianças: 

 



Atividade: Faça um desenho de um 

jornal que tenha como notícias, aquilo 

que você quer contar para todo 

mundo, peça ajuda a um adulto, pode 

ser com fotos suas, recortes de outros 

jornais, um desenho bem legal ou 

melhor ainda, tudo isso junto! Não 

tem certo ou errado, faça como sua 

criatividade e recursos permitirem. 

 

Registro: Favor mandar a atividade 

para a escola em uma pasta da criança 

e foto ou vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 2 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas  

CONTEÚDO: Criação e experimentação de diferentes possibilidades de posições que o corpo pode assumir 
em suas formas: “as formas corporais podem imitar as formas das coisas”. Faz de conta. 
 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais e criar e apresentar para o outro 
(público) uma determinada forma ou imagem com movimentos corporais.  

 

Desenvolvimento: vamos brincar de repórter? Você já viu como funciona uma entrevista nos jornais da TV? É mais ou 

menos como nesse vídeo:  

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

Atividade: Escolha um objeto para ser seu microfone, e faça uma entrevista com alguém da sua casa. Podem sem 

perguntas simples, sobre um assunto que quiser. Grave um pequeno vídeo enquanto faz a entrevista, e mande para 

nós. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Dia 3 - Artes Visuais - Materialidade 

CONTEÚDO: utilizando ferramentas e suportes como: tesoura, cola, tinta, giz de cera, lápis de cor, 
canetinhas, folhas de jornais que iriamos jogar fora, folhas de papel, e muita criatividade. 
 

OBJETIVOS: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais – tradicionais e 
alternativos – no fazer artístico plástico-visual em propostas artísticas. 

 

Desenvolvimento: vamos aproveitar nosso tema sobre os jornais, e vamos usar um jornal antigo para fazer uma arte 

bem bonita como nos exemplos: 

 

Atividade: vamos utilizar: 

- jornal 

- folha em branco 

- canetinhas 

- tesoura sem ponta 

- cola 

- tinta, giz de cera ou lápis de cor. 

É só pintar o fundo do papel em branco com tinta, ou giz, ou lápis de cor, para fazer um fundo em nossa arte, depois 

vamos desenhar o que quisermos na folha de jornal, com as canetinhas, de preferência preta. Em seguida com a 

ajuda de um adulto, recortar os desenhos feitos no jornal, e vamos colar em cima da nossa pintura na folha. Vai 

ficar bem legal! 

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

 

 

 

 

 



Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica 

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo.  
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. 
 

 

Desenvolvimento: Dentro da nossa língua e literatura, temos diversos gêneros literários, um desses gêneros é o texto 

jornalístico. Precisamos de um adulto para ler uma pequena história de texto jornalístico, na figura abaixo: 

 

Atividade: vamos fazer 

de conta que 

trabalhamos para a “TV 

Boas Notícias”, escolha 

uma notícia BOA, 

nessas últimas 

semanas, pode ser de 

um jornal escrito, ou 

tirado da internet, e 

mande para nós.  

 

Registro: Favor mandar 

foto no grupo do 

Whatsapp. 

 

 

 


