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Dia 1 - Ciências da Sociedade – Praticas culturais 

 

  

CONTEÚDO: Manifestações culturais do mundo. Diferentes povos/culturas (regiões, países...) 

 
 OBJETIVOS: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos diferentes povos e suas manifestações 
culturais no presente e no passado. 

 

Desenvolvimento: Semana passada realizamos uma atividade com o TANGRAM, agora vamos conhecer a história 

da origem desse jogo que pode se tornar várias formas. Peça para um adulto ler para você, ou assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=fKdEYytQvm0&t=26s 

Diz a lenda que, há muito, muito tempo atrás, na antiga China, vivia um jovem e talentoso 

pintor chamado Shen Zhou. A fama de Shen Zhou cresceu a ponto de alcançar o Imperador, 

que decidiu convocar o pintor ao Palácio Imperial. O Shen Zhou compareceu ao palácio 

trazendo suas melhores pinturas e respondendo às perguntas do Imperador com argúcia e 

cortesia. O Imperador impressionou-se com a beleza das obras e com a perspicácia do pintor. 

Entretanto, sentiu também inveja, pois ele próprio praticava a arte da pintura, mas não com 

tamanha perícia. O Imperador resolveu, então, testar as habilidades de Shen Zhou, dando-lhe 

uma difícil tarefa: percorrer a China, registrando as belezas e curiosidades do país. Contudo, 

para cumprir sua missão, o jovem artista deveria utilizar somente uma prancha quadrada de 

jade. Embora a demanda lhe parecesse impossível de ser realizada, Shen Zhou aceitou-a, e, 

munido da quadrangular prancha de jade, partiu para sua aventura. Certo dia, distraiu-se a 

pensar na solução de seu problema e tropeçou, deixando cair ao chão a prancha de jade, que 

se quebrou em sete partes. Shen Zhou começou a juntar os pedaços, tentando formar 

novamente o quadrado original. Porém, a cada tentativa, encontrava formas diferentes. Os 

arranjos das peças formavam as figuras de pássaros, peixes, gatos, coelhos, barcos e 

pessoas, além de muitas outras coisas. Então Shen Zhou percebeu que, com as sete peças, 

poderia mostrar ao imperador tudo quanto vira em sua jornada. Shen Zhou voltou ao Palácio 

Imperial e fez seu relato ao Imperador, ilustrando o que dizia com as sete peças de jade. O 

Imperador reconheceu a perícia do jovem artista, louvando sua astúcia e nomeando sua 

invenção como “Tch’i Tch”iao Pan”, as sete tábuas da habilidade. 

Atividade: responda em um vídeo bem curtinho: 

- Você já conhecia a história do tangram? 

- Gostou dessa lenda chinesa? 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKdEYytQvm0&t=26s


Dia 2 - Artes Visuais – Percepção e sentido e Fazer artístico  

CONTEÚDO: Leitura de imagens e registro gráfico. 
 

OBJETIVOS: Ter contato com manifestações diversas de Arte de forma contextualizada.  
Exercitar a gestualidade por meio do desenho e da pintura. 

 

Desenvolvimento: Este é o quadrado com o formato inicial do Tangram, peça 

para um adulto te ajudar a contar suas sete peças 

Atividade: Depois, ajudar a criança a recortar, primeiramente o contorno do 

quadrado inicial e depois as linhas das formas centrais. Sempre ajudando-a no 

recorte. Quando o recorte terminar é a hora de nomear, contar e comparar as 

formas geométricas e seus tamanhos: 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio e 

2 triângulos pequenos; 1 quadrado e 

1 paralelogramo. Não se preocupar 

se a criança não memorizar os nomes 

das formas geométricas, pois esse é só o momento de entrar em 

contato com as mesmas. Depois, a criança deverá formar um pato com 

as figuras geométricas. Lembrando que devem ser utilizadas todas as 

peças do Tangram ao montar o pato e a criança deverá colar seu “pato” 

em seu caderno de desenho. Quando a colagem estiver bem seca, a 

criança poderá pintar e completar a cena da forma que imaginar. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro: Favor 

mandar uma foto 

no grupo do 

Whatsapp da 

turma. 

 

 



Dia 3 - CULTURA CORPORAL - Brincadeiras de destrezas e desafios corporais  

CONTEÚDO:  aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas para si. 
Experimentação e ajuda na criação de desafios diferentes para um mesmo movimento. 
 

OBJETIVOS: buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando 
seus próprios níveis de destreza corporal. 

 

Desenvolvimento: O ganso deve andar ao redor do círculo e tocar na cabeça dos participantes dizendo 

“patinho, patinho”, escolhe alguém e quando tocar na cabeça deverá dizer: “patinho feio”. O participante que foi 

escolhido pelo “ganso” deve se levantar e correr atrás dele com todos dizendo: “pega”, “pega”, “pega”... 

Atividade: chame algumas pessoas, da sua casa, ou vizinhos, façam uma roda e brinquem juntos. 

 Se 

Registro: Favor mandar vídeo no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 4 - Arte Literária: Dimensão epistemológica e axiológica  

CONTEÚDO: gêneros literários:  contos de fadas, contos de assombração, poesias e poemas, fábulas e 
narrativas diversas, como um texto jornalístico por exemplo. Conhecimento da realidade (articular ao conteúdo 
de uma ou mais áreas da matriz curricular). Interpretação dos textos em rodas de conversa. 
 
 

OBJETIVOS: Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 
vinculação ativa das crianças com a produção literária. Oferecer desafios compreensivos e interpretativos à 
criança pautados na lógica do movimento do real. Participação em rodas de conversa. 
 

 

Desenvolvimento:  ouça com atenção essa historinha muito legal: 

https://www.youtube.com/watch?v=2KPMsuyi8J0 

 

Atividade: depois de ouvir essa historinha desenhe os 7 patinhos na lagoa e o jacaré Barnabé do jeitinho que 

conseguir. 

 

Registro: Favor mandar foto no grupo do Whatsapp. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2KPMsuyi8J0

