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NOME DO ALUNO:

Dia 1 – 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: Vamos conhecer um pouco sobre o ciclo de vida do sapo? Sabemos que vários animais passam
por um processo chamado metamorfose, com os sapos também é assim, ele não nasce com a aparência que
conhecemos e vimos por aí, ele nasce de um ovinho, vira um girino, um sapo jovem, até chegar a um sapo adulto, da
forma como já conhecemos. Vamos assistir a um vídeo bem interessante, para entender melhor esse ciclo, logo após,
observe atentamente as imagens:

https://www.youtube.com/watch?v=tIwFbPKBC64

Atividade: Depois de conversar e explicar, precisamos de um adulto para ajudar a criança a montar o ciclo de vida
corretamente, para isso precisamos imprimir a figura (ou pedir na escola a impressão), colar a figura em uma
superfície mais firme como um papelão, uma tampa de caixa ou uma cartolina para que as peças fiquem mais firmes,
depois de secar, recorte as peças e ajude a criança a colocar na ordem correta, de acordo com o que aprendemos no
vídeo e nas imagens. Vamos precisar de:

- cartolina, papel cartão, tampa de caixa, caixa de papel (o que tiver disponível)

-tesoura sem ponta (adulto)

- cola

- figura impressa.

Registro: Favor mandar foto
no grupo do Whatsap.

https://www.youtube.com/watch?v=tIwFbPKBC64


Dia 2 – Música- som e música

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

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras e de interpretação, 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 do “sapo não lava o pé”, nessa atividade ela está um pouco
diferente, vamos observar o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=Sz-3CZPNREg

Atividade: vamos pular conforme o ritmo do vídeo. Depois dessa parte, vamos fazer um sapinho com alguns
materiais, e vamos utiliza-lo para acompanhar a música com o seu bocão.

Para confeccionar o “SAPOMUSICAL” separe os seguintes materiais:
- Duas tampinhas de garrafa plástica.
- Duas tiras de papel, com mais ou menos, 8 cm de largura e 30 cm de comprimento.
- Fita adesiva transparente ou fita crepe.
- Um pedaço de papel para desenhar os olhos.
- Canetinha ou lápis de cor.
- Tesoura sem ponta e cola.

Etapas da confecção:

Primeiro a criança deverá prender, com ajuda de um adulto, as tampinhas no
centro das tiras de papel, uma tampinha em cada tira.

Depois, a criança fará, do seu “jeitinho”, o desenho dos olhos do
sapo e deverá recortá-los.

O adulto deverá colocar uma tampinha sobre a outra e unirá as pontas das
folhas com fita adesiva transparente ou com fita crepe. Para finalizar a criança
deverá dobrar e colar as bordas dos olhos.

Quando a cola estiver bem seca é hora de se divertir e cantar com seu “SAPOMUSICAL”, para isso a criança poderá
acompanhar os vídeos disponibilizados pela professora ao longo das atividades

Registro: Favor um vídeo curto e fotos no grupo do Whatsapp.

https://www.youtube.com/watch?v=Sz-3CZPNREg


Dia 3 – 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: Nessa atividade, o adulto apresenta para a criança, a sequência numérica abaixo e realiza com
ela a leitura. Esse é um contato inicial com os números, então não se assuste se a criança não acertar. Aos poucos ela
irá aprendendo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Atividade: Depois, falar que o sapinho vai pular em um número por vez e pede para a criança identificar e pintar
cada número da sequência. Só pode pintar onde for número, necessária a ajuda do adulto.

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



Dia 4 – Língua Portuguesa- Leitura e Escrita

CONTEÚDO: Práticas de leitura, identificação, leitura e escrita. Formas de comunicação escrita.
Orientação de escrita. Apresentação do traçado das letras.

OBJETIVOS:. Conhecer, identificar e ordenar as letras. Familiarizar-se com a escrita por meio de
manuseio de livros e letras de canções.

Desenvolvimento: vamos ler com a ajuda de um adulto e cantar a música do “sapo lava as mãos / corona não!”. É
no mesmo ritmo do “sapo não lava o pé” que vocês já conhecem bem:

O SAPO NÃO TEM CHULÉ
APRENDEU A LAVAR O PÉ.
E LAVA TAMBÉM A MÃO
PORQUE O CORONA ELE NÃO QUER.
E NINGUÉM QUER!

O SAPO DA LAGOA
LAVA MUITO BEM A MÃO.
COM ÁGUA E SABÃO
PARA O CORONA EU DIGO NÃO!
CORONA NÃO!

Depois acompanhe com o vídeo: www.youtube.com/watch?v=9A3th8EkunE

Atividade: mostre para a criança que SAPO começa com a letra S e que ela é assim: S
Peça que a criança desenhe a letra S em um papel como conseguir, e desenhe um sapo do jeitinho que preferir.

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

http://www.youtube.com/watch?v=9A3th8EkunE

