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Em tempos de aulas remotas a interação dos pais ou responsáveis na realização das atividades é de 

extrema importância para garantir o desenvolvimento educacional da criança, a educação infantil 

constitui um período de experiências lúdicas, de percepções imediatas e questionamentos. A observação, 

a exploração, a experimentação e a comunicação direta com os que a rodeiam, permite às crianças 

construir conhecimentos práticos e gerais sobre seu entorno. 

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Língua Portuguesa - Falar e escutar: a língua como instrumento de comunicação social;  

ampliação de usos e contextos da linguagem oral; a palavra como representação de objetos, seres e 

fenômenos; a língua como instrumento de comunicação de sentimentos, ideias, desejos e vivências; 

Sequência na exposição de ideias; narração de fatos e histórias – atenção e expressividade, entonação e 

musicalidade; linguagem verbal e não verbal; pronúncia e articulação adequada das palavras; 

argumentação e explicação das ideias. 

OBJETIVOS: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando o repertório 

vocabular. Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e 

domínio progressivo. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para essa semana vamos dar continuidade ao conteúdo de 

Língua Portuguesa trabalhado na semana 5 e assim explorar o falar e escutar exercitando a língua como 

instrumento de comunicação. Na atividade escolhida os pais ou responsáveis devem reproduzir a música 

proposta e executar os movimentos de identificação das partes nomeadas do corpo, assim a criança irá 

aprender brincando com a família.  Para ajudar os pais ou responsáveis segue o link do youtube com a 

música proposta. Convide toda família para fazer parte dessa atividade e assim tornar o momento de 

aprendizado e diversão.  

Link: https://youtu.be/vDee2bF8Xls 

Cabeça, Ombro, Joelho e Pé - Bob Zoom | Vídeo Infantil Musical Oficial 
 

 

https://youtu.be/vDee2bF8Xls
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ÁREA: Matemática 

CONTEÚDOS: Noções básicas de posição: dentro, fora, embaixo, em cima, na frente, atrás, perto, 

longe; Noções básicas de direção: para frente, para trás, para baixo, para cima. 

OBJETIVOS:  Reconhecer problemas de natureza espacial; Identificar pontos de referência para situar-

se e deslocar-se no espaço; Reconhecer e interpretar os espaços do seu cotidiano nas situações em que 

possam adquirir um controle cada vez maior sobre suas ações. 

 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: As crianças expressam seus estados afetivos com o corpo: 

pulam de alegria, batem os pés de raiva, se chacoalham ansiosas, se recolhem quando se sentem tímidas 

ou com medo, entre outras reações. Nesse sentido, nossa atividade irá oferecer oportunidades para que 

elas se movimentem livremente em ambientes seguros e acolhedores. Os pais ou responsáveis devem 

preparar um espaço organizado que permita à criança desenvolver movimentos corporais (andar, pular, 

subir, descer, rolar etc) e conquistar a autonomia. Para organizar as ideias os pais ou responsáveis devem 

oferecer uma bola ou outro brinquedo e pedir para a criança que coloquem em diversos lugares 

trabalhando as noções básicas propostas de posição e direção. Por exemplo: peça para a criança colocar o 

brinquedo dentro de uma caixa, depois que coloque fora, embaixo da cama, em cima da mesa e assim vá 

trabalhando as demais noções de posição e direção.  
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ÁREA: Ciências da Natureza 

 

CONTEÚDOS:  Seres vivos e matéria não viva 

 

OBJETIVOS: Compreender os fenômenos da natureza em sua dinâmica de permanência e mudança, sua 

gênese e seu desenvolvimento, tendo como eixo a transformação da natureza, isto é, a relação da 

humanidade com a natureza. Reconhecer-se como ser vivo a partir da compreensão de existência de 

outros seres vivos e matéria não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações 

no processo evolutivo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Para essa atividade os pais ou responsáveis devem 

conversar com a criança sobre o que são os seres vivos e não vivos. A família pode explicar que os seres 

vivos são aqueles que nascem, se alimentam, crescem, podem se reproduzir e envelhecem e os seres não 

vivos são aqueles que não nascem, eles são produzidos, não crescem e não se alimentam.  

Conte para a criança que o ser humano tem um ciclo de vida: nascem, crescem, tornam-se adultos, 

envelhecem. Procure fotos de pessoas da sua família que estão nas 4 diferentes fases da vida e mostre à 

criança, converse sobre os demais seres vivos, fale dos animais e das plantas.  

Depois dessa conversa separe alguns objetos da casa ou algumas figuras representativas e questione a 

criança para que ele possa identificar quem são os seres vivos dos não vivos.  

 

A próxima atividade é uma experiência onde a criança com o auxílio dos pais ou responsáveis irá plantar 

um pé de feijão e para isso vamos precisar de um copo, um pouco de algodão, grãos de feijão e água.  

Coloque um pouquinho de algodão no fundo do copo, em seguida os grãos de feijão com um pouquinho 

de água.  

Deixe o copo em um local onde o Sol possa participar da experiência e coloque um pouco de água 

diariamente, convide a criança a acompanhar o desenvolvimento da planta e vá explicando para ela todas 

as fases da vida.  Em alguns dias a semente irá brotar e teremos um lindo pé de feijão.  
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ÁREA: Música 

 

CONTEÚDOS:  Fontes Sonoras:  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 DA ATIVIDADE: As crianças integram a música às demais brincadeiras e 

jogos: cantam enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e 

dramatizam situações sonoras diversas, conferindo “personalidade” e significados simbólicos aos objetos 

sonoros ou instrumentos mu Para essa semana vamos proporcionar às crianças exercícios fundamentais 

para o desenvolvimento de um ouvido apurado e atento aos diversos fenômenos sonoros.  

 

O corpo 

O corpo faz barulho, tudo vira som, tudo pode virar batucada, é fácil de fazer, é fácil de aprender! 

Junte os dedos, crie um estalo, bata leve na bochecha, solte um grito para o alto e dê risadas pra valer! 

 

Elementos da natureza 

Agora vamos reproduzir alguns sons encontrados na natureza. Para essa atividade os pais ou 

responsáveis imitam alguns sons, por exemplo, o latido de um cachorro, o miado do gato, o cacarejar da 

galinha, o mugido do boi, o canto do galo, o rugido do leão e o canto do grilo, e depois pergunte para a 

criança de quem é o som emitido. 

 

Elementos do cotidiano 

Para a atividade sons do cotidiano nossa proposta é de trabalhar com os que estão inseridos no ambiente 

familiar, já que estamos em isolamento social, então os pais ou responsáveis podem chamar a atenção 

das crianças para escutar os ruídos do ambiente, por exemplo, motor do carro, canto de um pássaro, 

secador de cabelos, pessoas conversando, procurar de onde vem o som, identifica-lo e nomeando,  foi um 

carro, foi a campainha, foi o celular que tocou, foi a torneira aberta, etc. 

 

Brinquedos sonoros 

O chocalho é um brinquedo sonoro que desperta a atenção. Seu objetivo principal é desenvolver as 

percepções auditiva e rítmica do pequeno. Nossa proposta é utilizar garrafas ou potes vazios e dentro 

deles colocar diversos materiais cada um em um pote diferente, podemos usar pedrinhas, grãos de arroz 

ou feijão, tampas de refrigerantes, lacres de latas de refrigerantes, ou outro material de fácil acesso. 

Lacrar bem as garrafas ou potes e deixar as crianças explorarem os chocalhos, mostre a elas que cada 

garrafa ou pote produz um som diferente. 

 

 



 

 

 

 
 

  

 

 


