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ATIVIDADE 1 

 
ÁREA:  Língua Portuguesa  
EIXO: Oralidade – falar e escutar  
CONTEÚDO: Pronúncia e Articulação;  
OBJETIVO:  
- Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório vocabular.  
- Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e domínio 
progressivo. 
 
PROCEDIMENTOS:  
 

• Monte com a criança uma cabana (no quarto, na sala, no quintal, onde for mais conveniente) e peça 
para que ela escolha a história que quer ouvir; 

• As crianças adoram brincar de cabana, se esconder do mundo, auxilia na criantividade e na 
imaginação. Esse momento de contação dentro da cabana, se transformará em uma lembrança 
muito significativa, auxiliando no desenvolvimento da memória, e ampliará seu repertório de 
comunicação;  

• Conte a história e depois peça para que ela reconte a mesma história para você; 

• Pode-se utilizar de livros ou mesmo alguma história que tenha no youtube;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE 2 
 
ÁREA: Ciências da natureza  
EIXO: Ser humano e qualidade de vida 
CONTEÚDO: Saúde, higiene corporal e do ambiente 
OBJETIVO:  

• Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida à partir da necessidade 
da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo; 

 
 
PROCEDIMENTOS: 
 

• Nessa atividade, vamos falar com as crianças sobre a importância da vacinação; 

• Mostre para ela a sua própria carteira de vacinação e vá nomeando e explicando cada vacina que ela 
já tomou; 

• Deixe claro que a vacina serve para mantê-la saudável, deixando o corpinho mais forte contra 
doenças como: catapora, sarampo, meningite, poliomenite, etc; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens: https://memoria.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2014/06/entenda-como-funciona-a-vacina 
https://br.depositphotos.com/stock-photos/pediatria.html 
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ATIVIDADE 3 
ÁREA: Ciências da sociedade 
EIXO: Trabalho e relações de produção  
CONTEÚDO: Profissões e atividades produtivas 
OBJETIVO:  

• Relacionar-se com os objetos da cultura, percebendo-os como produto do trabalho humano; 
 
PROCEDIMENTOS:  

• Continuando o tema da vacinação, explore a criatividade da criança, criando um ambiente em que 
ela possa brincar de vacinar – jogo simbólico; 

• Ela pode ser médica ou enfermeira, vacinando os brinquedos, os irmãos e os outros familiares; 
__________________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 4 

ÁREA: Matemática 
EIXO: Grandezas e medidas 
CONTEÚDO: 

• Medidas convencionais e não convencionais 

• Noções de dimençao: grande, pequeno; maior, menor; 
 
OBJETIVO:  

•  Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não necessariamente 
convencional, quantificando o mundo que nos rodeia. 

•  Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar com situações 
matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios; 

 
PROCEDIMENTOS:  
MASSINHA DE MODELAR: RECEITA  
2 COPOS DE FARINHA DE TRIGO 
½ COPO DE SAL 
1 COPO DE ÁGUA  
1 COLHER DE ÓLEO  
CORANTE ALIMENTÍCIO OU TINTA GUACHE  
 

• Faça a massinha junto com a criança;  

• Permita que ela (com a sua ajuda), separe os ingredientes, dando ênfase no nome e na quantidade 
de cada um;  

• Depois, sempre ajudando a criança, vão colocando os ingredientes em uma vasilha, repentindo o 
nome e a quantidade que está sendo colocada de cada ingrediente;  

• Misture bem e depois é só brincar;  
• Faça bolinhas, explorando a quantidade e tamanho, exemplo: a bola maior e a bola menor; etc; 

 

 

 
 

IMAGENS: Google 


