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NOME DO ALUNO:  

 

Dia 1 – Ciências da Natureza - SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 

CONTEÚDO: Alimentação. 
 

OBJETIVOS: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a alimentação saudável. 
 

 

Desenvolvimento: Olá crianças, hoje vamos aprender sobre as comidas folclóricas, que continuam dentro do 

nosso tema de alimentação saudável, pois são feitas com produtos naturais fruto do trabalho no campo, na pesca, 

nas hortas, etc. O nosso folclore também pode ser destacado pelas comidas típicas de cada região. No Norte tem 

o peixe assado e o pato ao tucupi, no Nordeste o acarajé e a carne de sol, no Centro oeste a galinhada e o arroz 

com pequi, no Sudeste a feijoada e o tutu do feijão, e no Sul o pinhão assado e o churrasco. 

O folclore define muito cada região do país, seja em 

lendas ou mitos, em danças, na comida, em datas 

comemorativas, em brincadeiras, ele está presente em 

todo o nosso território marcando cada região de uma 

forma diferente. 

Um alimento muito versátil e folclórico, principalmente 

no interior é o milho! Com ele fazemos diversas 

receitas, e é consumido por todo país e no mundo. O 

bom é saber que esse maravilhoso alimento, tão 

presente na nossa culinária brasileira, além de 

saboroso, pode trazer excelentes benefícios para o 

nosso corpo. Rico em fibras, o cereal é um ótimo aliado 

ao bom funcionamento do intestino, por exemplo, 

dentre outras atividades do organismo. 

Com suas diversas variações de uso, o milho pode ser 

preparado ao natural , em cereais matinais, mingaus, bolos, tortas, canjicas, cuscuz, na tradicional pipoca, entre 

outras iguarias. Fonte de bons e importantes nutrientes, ele, além das fibras, também é rico em carboidratos. 

 

Atividade: Agora com a ajuda de um adulto que leu o texto para você, me conte 5 comidas a base de milho: 

 

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

 

 

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/receitas-do-brasil-saiba-como-deixar-a-nossa-alimentacao-mais-saudavel_a1775/1
https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/receitas-do-brasil-saiba-como-deixar-a-nossa-alimentacao-mais-saudavel_a1775/1
https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/pipoca-e-saudavel-saiba-como-fazer-uma-versao-sem-gordura_a815/1


Dia 2 – Música- apreciação musical e contextualização 

CONTEÚDO:  Gêneros musicais, música popular brasileira para crianças, a importância da música na 
vida dos indivíduos.  
 

OBJETIVOS: conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, 
concebendo a música como produto histórico-cultural.  

 

Desenvolvimento: vamos acompanhar esse vídeo instrumental, nele tocam 10 músicas folclóricas que vocês 

conhecem bem, só que sem a letra, e que cantamos diariamente na nossa escola, são músicas que ouvimos desde 

que saímos da barriga da mamãe. Essas músicas são passadas de geração em geração: 

https://www.youtube.com/watch?v=S8SLeRUIudw 

 

 

Atividade: com a ajuda de um adulto, ouça com atenção e tente descobrir qual música ele está tocando, e se 

souber, cante junto. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8SLeRUIudw


 

Dia 3 – Matemática – Números e Grandezas e Medidas 
 
 

  

CONTEÚDO:  Contagem oral em contextos diversos, noção de número natural, quantificação por 
emparelhamento, estimativa, contagem. Sequência numérica, leitura e escrita de números. Medidas 
convencionais e não convencionais.  
 

OBJETIVOS:  Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números, entendendo-
o como uma conquista da humanidade. Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de 
números, explorando-os em diferentes contextos.  

 

Desenvolvimento: nosso folclore é recheado de comidas deliciosas, tradicionais, e uma delas, que nunca pode 

faltar é a PIPOCA!!!  Nessa atividade vamos aprender a fazer essa receita gostosa. A ajuda e presença de um adulto 

é necessária em toda a atividade, contamos com vocês! Para isso, vamos precisar de: 

Atividade: Depois da pipoca estourada, vamos contar 

pipoquinhas, e colocar a quantidade de pipoca correta para 

cada número. Vamos utilizar uma folha de papel, e colocar com 

a ajuda de um adulto, os números de 1 a 10:     

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Vai ficar mais ou menos assim: 

 

 

 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 



Dia 4 - Língua Portuguesa- Leitura 

CONTEÚDO: práticas de leitura. Função social da leitura como forma de comunicação e como 
apropriação da cultura historicamente acumulada. Leitura como fruição e entretenimento, por meio 
da apreciação de história.  
 
OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente 
acumulado, fruição e entretenimento. 

 

Desenvolvimento: vamos descobrir de onde veio o milho? Bom na verdade essa história é apenas uma lenda, 

lendas servem para nos contar fatos do mundo de uma maneira brincalhona e mágica, se é verdade ou não? Não 

sei dizer... Como o milho já está presente no brasil desde os indígenas, essa história é do ponto de vista deles: 

https://www.youtube.com/watch?v=6GvE9subCaQ 

 

Atividade: depois de ouvir atentamente essa interessante história, desenhe um milharal, cheio de milhos 

bonitos e gostosos! (Pode ser da maneira que conseguir, sempre do seu jeitinho) 

 

Registro: mande uma foto do seu desenho pelo whatsapp da turma. 

https://www.youtube.com/watch?v=6GvE9subCaQ

