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NOME DO ALUNO:  

    

ÁREA: Língua Portuguesa 

CONTEÚDOS: Práticas de leitura; função social da leitura, como forma de comunicação e como 

apropriação da cultura historicamente acumulada 

OBJETIVOS: Ler e interpretar texto tanto nos aspectos não verbais quanto nos aspectos verbais, 

relatando e argumentando sua compreensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros textuais. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: O folclore é a base cultural que expressa e determina o 

modo de vida de grupos sociais distintos, transferindo de geração para geração, os valores acumulados 

pelo tempo. Agosto é o mês que comemoramos o folclore brasileiro e vamos explorar algumas lendas 

durante o mês. O folclore brasileiro é sinônimo de união, de popularidade, de afetividade e tradição. 

As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se 

misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, 

irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são: Curupira, Saci-

pererê, A sereia Iara, Mula-sem-cabeça, boto cor-de-rosa, Boitatá, entre outros. 

Começaremos com a lenda do Saci Pererê, aos pais ou responsáveis cabe o desafio de ler o texto   

postado e depois conversar com a criança pedindo para que ela conte o que acabou de ouvir e qual foi 

seu sentimento em relação à lenda contada.  

 

 

Para finalizar a 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 seu próprio desenho. Como contribuição e 

intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com perguntas como: Quem você irá 

desenhar? O saci tem cabeça? E que mais ele tem? Qual é a cor que utilizaremos? Assim, a atividade vai 

ficar muito mais prazerosa. 
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ÁREA: Matemática 

 

CONTEÚDOS: Operações – ideias quantitativas relacionadas à operação de adição.  

 

OBJETIVOS: utilizar noções simples de cálculo na resolução de problemas cotidianos  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nossa atividade da semana tem como objetivo auxiliar as 

crianças a construírem os fatos fundamentais da adição e para isso os pais ou responsáveis devem 

providenciar uma caixa e colocar dentro dela diversos objetos, se preferir pode ser tampinhas de garrafa. 

Depois de organizar o material deverá pedir para que a criança retire da caixa uma certa quantidade de 

objetos ou tampinhas e assim ir construindo a noção de quantidade. Enquanto a criança entrega a 

quantidade solicitada peça para que ela pegue mais alguns e depois junte todos e conte com ela, assim ela 

irá compreender a ideia da adição como a ação de adicionar uma quantidade à outra.  

 

 
 



Para deixar a atividade mais divertida se possível reproduza o vídeo proposto e cante com a criança. 

Um Elefante Incomoda Muita Gente 
Galinha Pintadinha 

1 elefante incomoda muita gente 

2 elefantes incomodam, incomodam muito mais! 

3 elefantes incomodam muita gente 

4 elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam muito mais! 

5 elefantes incomodam muita gente 

6 elefantes incomodam, incomodam, incomodam, 

Incomodam, incomodam, incomodam muito mais! 

7 elefantes incomodam muita gente 

8 elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, 

Incomodam, incomodam, incomodam, incomodam muito mais! 

9 elefantes incomodam muita gente 

10 elefantes incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, 

Incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, incomodam, 

Incomodam muito mais! 

Um elefante incomoda muita gente Galinha Pintadinha 2 

https://youtu.be/uyLi2XtR3_0 

 

 
 

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. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Galinha+Pintadinha&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3KK_MKzOJX8Qq5J6Yk5mXkagQkJlXkpgCYgIAOhmQIyMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5mfeg1obyAhXwIrkGHehjA-oQMTAAegQIBRAD
https://youtu.be/uyLi2XtR3_0
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ÁREA: Ciências da Natureza 

 

CONTEÚDOS:  Alimentação: tipos de alimentos; propriedades dos alimentos, sabor (doce, salgado, 

azedo, amargo), consistência (líquido, pastoso e sólido).  
 

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

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  A fome é instintiva, mas o modo pelo qual nos 

relacionamos com a comida não é. O comportamento alimentar é aprendido ao longo da vida e fatores 

sociais, motivacionais, ambientais e familiares, além das condições do desenvolvimento de cada criança. 

É muito importante que a família apresente para a criança a variedade de alimentos disponíveis em casa 

para ser inserido em sua cultura alimentar. 

Pensando num processo que deve ser marcado por experiências agradáveis, vamos elencar aqui dicas que 

podem ser úteis na ampliação do repertório alimentar dos pequenos. É importante comer junto com a 

criança, manter a oferta de uma dieta variada, num clima agradável, sem forçar, ameaçar ou associar o 

ato de comer a qualquer evento negativo. Apresente o alimento para a criança e ofereça um pequeno 

pedaço para que ela possa experimentar e converse sobre a importância do alimento para seu 

desenvolvimento.  

Para nossa atividade vamos fazer um piquenique e assim aproveitar a brincadeira para apresentar os 

alimentos às crianças.  

 

Piquenique  
Pode ser no meio da sala, na varanda ou quintal. Façam do piquenique uma grande brincadeira: enfeitem 

a toalha e levem os brinquedos para participar, como bonecas, super heróis e dinossauros. Prepare alguns 

alimentos saudáveis como por exemplos frutas para que a criança possa degustar durante a brincadeira.  

Outra dica é colocar as frutas em recipientes de forma divertida, como espetadas em palitinhos e algumas 

delas em formatos diversos. 

 
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 a importância da alimentação.  
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ÁREA: Música 

 

CONTEÚDOS: Música como linguagem: improvisação  

 

OBJETIVOS: Desenvolver a imaginação e a autoria por meio do conhecimento e da experimentação da 

improvisação.  

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: As brincadeiras com músicas são muitos importantes para as 

crianças, introduzir essa forma de arte desde a infância ajudará a criar boas memórias e fazer que as 

brincadeiras fiquem ainda mais divertidas, além de uma série de benefícios para o desenvolvimento de 

suas habilidades mentais, sociais e criativas.  

Para essa atividade vamos explorar os sentimentos através das emoções da música.  

 

AS EMOÇÕES DA MÚSICA 

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 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. 
 


