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NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Formas de comunicação escrita - Função social e comunicativa da linguagem escrita. 

Ideia de representação.  

OBJETIVOS: Desenvolver atividades de expressão corporal e artística precursoras da escrita. 

Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, comunicação, fruição, 

organização do próprio pensamento e do conhecimento historicamente acumulado, por meio da vivência 

das diferentes situações de uso social. - Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando 

códigos linguísticos. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nessa idade a criança demonstra curiosidade por ouvir 

histórias, por isso é importante estimular o gosto por livros e o hábito da leitura. A criança gosta de 

repetição, então sempre pede para os pais contarem de novo as histórias preferidas. Começam a 

demonstrar interesse em escrever o seu próprio nome e até a imitar a escrita em seus desenhos. 

As crianças adoram brincar com massinha, então vamos aproveitar para o alfabeto. Mas a ideia é simples 

e pode ser feita em casa mesmo. Em um papel sulfite ou mais grosso, desenhe cada uma das letras do 

primeiro nome da criança. A criança usará a massinha para modelar as letras em cima do papel. Você 

pode também incentivá-la a criar animais ou objetos que comecem com aquela letra. 

Com essas dicas, aprender o alfabeto vai virar uma grande brincadeira. Isso é importante para que o 

aprendizado aconteça de forma natural e contínua.  

 
 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, 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 aprendeu. 
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NOME DO ALUNO:  

 
 

  

ÁREA: Matemática 

 

CONTEÚDOS: Números – contagem oral em contextos diversos; leitura de números em diferentes 

situações.  

 

OBJETIVOS: Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que contém. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: As crianças, desde muito pequenas, aprendem a recitar a 

sequência numérica por meio de brincadeiras, e brincando ela se engana, fala os números fora da ordem, 

recomeça e progride.  Estes nomes aprendidos (um, dois, três….), primeiramente por prazer, estão 

carregados de significados, juntamente com outras atividades planejadas especificamente para se 

apropriarem da contagem, da quantificação e daí para o cálculo, que é a base do trabalho da Matemática. 

É importante dizer que o fato de a criança recitar oralmente a série numérica não significa que ela 

quantifica ou tenha construído o conceito de número, então para nossa atividade vamos fazer uma 

brincadeira com a criança para que comece a entender a relação entre o nome do número e sua 

quantidade.  

Os pais ou responsáveis deverão providenciar um caminhão de brinquedo e tampinhas de garrafa pet que 

serão as (laranjas) ou outros objetos que substitua para realizar a atividade. Conversar com a criança e 

explicar os procedimentos da brincadeira e ensiná-las a recitar a parlenda. Depois pedir para que a 

criança escolha um número, os pais ou responsáveis deverão tirar a quantidade de laranjas do 

caminhão/ou pedir que a criança tire a quantidade que disse. 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diversão, 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 aprendeu. 

 

 

Caminhão de Laranjas 

Um caminhão de laranjas passou por aqui? 

Quantas laranjas deixou cair? 

A criança fala um número e o responsável tira do caminhão. 

 

 



 
 

Se possível reproduza o vídeo proposto para melhor entender a brincadeira 

Brincadeira de Criança 🤾🏿♀️🎶Parlenda: Caminhão de laranjas 🍊🍊🍊 

https://youtu.be/tvdZt6FtzHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tvdZt6FtzHA
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ÁREA: Ciências da Natureza 

 

CONTEÚDOS:   Ser humano, saúde e qualidade de vida  
 

OBJETIVOS:   Compreender a importância dos cuidados com a saúde e qualidade de vida a partir da 

necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos trabalhar questões de higiene como: escovar os 

dentes ou lavar as mãos, dar descarga no vaso sanitário e descartar o lixo no lixo.  

Ensinar os alunos e os filhos a manterem o corpo limpo é fundamental para saúde e autoestima da 

criança. É importante que a criança se sinta bem com seu corpo, isso faz com que se sintam seguros 

sobre si mesmos. 

Na escola e em casa devemos ajudar as crianças com as rotinas da higiene pessoal. Auxiliar na hora da 

higiene, incentivando a criança a lavar as mãos após as refeições, o rosto, assoprar e limpar o nariz 

quando necessário, entre outros. Orientar a criança a descartar o lixo de forma correta para assim manter 

a higiene coletiva.  

Pode até parecer óbvio, mas o segredo para criar bons hábitos de higiene na educação infantil é fazer 

com que as atividades não pareçam obrigação. 

Portanto, foque sempre no elemento mais divertido da atividade. 

Cantem ao lavar as mãos. 

Brinquem com o xampu na hora de lavar a cabeça. 

Insira a atividade de higiene corporal infantil em momentos especiais do seu dia a dia. 

Deixe que a criança ensine você. 

 

 
 

 



 

 

Reproduza o vídeo para melhor aprender 

Banho gostoso - Gerusa Rodrigues Pinto 

https://youtu.be/3EJcGuVwhPw 

 

 
 

 

 

Para registrar esse momento de aprendizagem e diálogo 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 

acabou de aprender sobre os cuidados com a higiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://youtu.be/3EJcGuVwhPw
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ÁREA: Música 

 

CONTEÚDOS: Apreciação musical e contextualização. 

 

OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais, concebendo a 

música como produto histórico cultural 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  Para favorecer nossa atividade vamos utilizar uma brincadeira 

dos jogos gestuais para que se estabeleça uma consciência efetiva dos valores próprios da nossa formação e 

identidade cultural e para que se amplie o universo cultural e musical da criança. 
 

Escolha músicas que expressem diferentes emoções, como alegria, tristeza e raiva, por exemplo. Explique aos 

pequenos que o objetivo do jogo é mostrar que a música pode nos fazer sentir algo diferente às vezes e incentive-

os a mostrar essas emoções enquanto dançam. 

 

Toque as músicas e veja como eles dançam. Essa é uma das brincadeiras com música que ajuda os pequenos na 

identificação de suas emoções. 

 

 
 

Depois que a criança cantar e dançar a música proposta para essa atividade entregue a ela uma folha e 

qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa criar seu 

próprio desenho sobre os sons que acabou de ouvir. 
 


