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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, gerais sobre seu 

entorno. 

 

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

 

CONTEÚDOS: Noções de temporalidade, espaços físicos e sociais – Meios de transportes. 

 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das relações 

humanas em diferentes tempos históricos 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Chegou a hora de apresentar para as crianças os meios de transporte, e 

para iniciar nossa atividade os pais ou responsáveis devem ler o texto sugerido abaixo. Depois converse com a 

criança e apresente os meios de transporte utilizando as figuras anexadas.  

 

 

Meios de transportes 

 

O uso dos meios de transportes começou com a própria história do homem. Uma das grandes invenções humanas 

foi a roda, que mudou o destino da humanidade.  

Mesmo com a invenção da roda, o homem continuou usar a força de seus músculos para transportar cargas e pessoas. 

Com o aperfeiçoamento da roda e o uso dos animais, as carroças tornaram-se mais rápidas e apareceram as 

carruagens, que eram puxados por vários cavalos ao mesmo tempo. 

Por volta de 1878, vieram as locomotivas a vapor. Hoje as velhas locomotivas, como a Maria Fumaça, são atrações 

turísticas de museus históricos. Com a invenção do motor a explosão, tudo estava pronto para a fabricação dos 

primeiros automóveis, que iriam modificar até mesmo a paisagem das grandes cidades, exigindo o alargamento de 

ruas e avenidas. 

A modernização dos transportes, como o metrô, aviões supersônicos e naves espaciais, não fez desaparecer alguns 

meios de transportes mais antigos. 

Na zona rural, as pessoas ainda usam como meio de transporte cavalo, carroças, carros de boi e as canoas feitas de 

tronco de árvore, que são muito utilizadas na Amazônia e em outras regiões do Brasil. 

 

 

 



 
 

 

 

Para finalizar essa atividade ofereça a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz 

de lousa, giz de cera etc.) para que possa criar um registro (desenho) do que ela entendeu sobre os meios de 

transporte. Como contribuição e intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com perguntas 

como: Qual meio transporte você mais gosta?  Pergunte o que ela vai desenhar? Qual é a cor que utilizará para o 

registro? Traga referências, assim ajudará a criança a fazer assimilação entre as cores, deixando a atividade mais 

prazerosa. 
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ÁREA: Cultura Corporal  

 

CONTEÚDOS: Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas: avaliar os movimentos corporais e as 

posições com o corpo em suas peculiaridades: o que é bonito, agradável, engraçado, provoca suspense. 

 

OBJETIVOS: Apreciar formas estéticas e artísticas com as ações corporais, criar e apresentar para o outro (público) 

uma determinada forma ou imagem com movimentos corporais.  

 
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos brincar de Estátua? Ao som de música que dê vida à brincadeira 

“Estátua” as crianças devem ser motivadas a dançar, executar e imitar o que a música pede e criar gestos para a 

palavra ‘estátua’ se mantendo imóvel. Os pais ou responsáveis poderão propor formas de estátua temáticas, como 

por exemplo, imitar animais ou fazer caretas, também deve explorar a criatividade das crianças na criação das poses 

de estátua.  

Tempo estimado: Aproximadamente 20 minutos 

Criar e recriar gestos desenvolve a imaginação e a criatividade da criança e amplia o domínio consciente de seus 

movimentos corporais. Acriança aprende a ter consciência dos limites, dificuldades e possibilidades do que pode 

fazer com seu corpo em movimento. 

 

Cante a música para deixar a brincadeira mais divertida 

 

Pula, pula, pula 

Pula, pula, pula 

Pula, pula, pula, pulou  

olha que legal 

Eu quero ver uma estátua de animal 

 

Roda, roda, roda 

Roda, roda, roda 

Roda, roda, roda, rodou 

eu quero ver quem é que constrói 

Uma estátua de super herói 

 

Dança, dança, dança  

Dança, dança, dança 

Dança, dança, dança, dançou 

eu quero ver uma estátua bem bonita 

Parecendo capa de revista 

 

Pula, pula, pula 

Pula, pula, pula 

Pula, pula, pula, pulou 

 dança sai do chão 

Eu quero ver uma estátua bem engraçada 

 



 

 
Se for possível reproduza a música proposta para deixar a brincadeira mais divertida 

Brincadeira com Música Estátua Diferente- Tio Ricardo 

https://youtu.be/QAGphdpM8a4 

 
 

 

Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de explorar vários movimentos entregue a criança 

uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa 

reproduzir no papel o que mais gostou de fazer e assim desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QAGphdpM8a4
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ÁREA: Arte literária  

 

CONTEÚDOS:   Interpretação dos textos em rodas de conversa. 

 

OBJETIVOS:    Conhecer valores existenciais e princípios de ação na formação de bases para o desenvolvimento 

da pessoa crítica, motivada para o conhecimento e participação social, despertando o interesse para a realização do 

bem comum e da cooperação entre os seres humanos. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Em nossa atividade da semana vamos praticar a leitura, vamos oferecer 

um espaço tranquilo, confortável e acolhedor para que a criança possa prestar atenção na história contada. Os pais 

ou responsáveis serão os leitores e ao final da atividade deverão conversar com a criança, uma roda de conversa, 

onde poderão fazer alguns questionamentos sobre a história para facilitar o diálogo e assim permitir que ela expresse 

o que entendeu do que acabou de ouvir.   Para avaliar se a criança ouviu o texto e se consegue expressar oralmente 

alguma compreensão e ou interpretação, se relata fatos em sequência e consegue opinar sobre os mesmos, inicie a 

roda de conversa, momento o qual ela irá expor seu entendimento sobre a história que acabou de ouvir. 

 

Para registrar esse momento de entretenimento após a conversa entregue a criança uma folha e qualquer riscador 

que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel a história que 

acabou de ouvir.    
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ÁREA: Artes visuais 

 

CONTEÚDOS:  Materialidade:  ferramenta: carvão 

 

OBJETIVOS:  Explorar e apropriar-se de diferentes instrumentos/ferramentas no fazer artístico, criando novas 

possibilidades de uso.   

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para a atividade de artes visuais os pais ou responsáveis devem 

organizar a ferramenta necessária para a confecção de um desenho utilizando o carvão. Separe um pedaço pequeno 

de carvão e ofereça uma folha branca para que a criança possa explorar a ferramenta e criar um desenho. 

Quando a criança desenha, cria pontes entre o mundo real e o imaginário, expressando suas concepções e percepções 

do mundo no qual está inserida. Além disso, o desenho permite à criança retratar em diferentes dimensões, suas 

experiências pessoais em busca da sua própria identidade. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 


