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Olá família! Seguem as atividades remotas da semana. Vamos organizar as atividades diárias? 
 

1) Sempre desligue a televisão. 
 

2) Guarde os brinquedos. 
 

3) Escolha um ambiente tranquilo e posicionamento postural. 
 

4) Mantenha sempre o mesmo horário todos os dias para estabelecer uma rotina 
 
 

Conto com a sua parceria!!!  
 
 
 
 

ATIVIDADE 1: CARIMBO DAS MÃOS.  

 

CONTEÚDOS: Pintura 

 

ÁREA: Arte. 

 

EIXOS: Fazer Artístico. 

 

OBJETIVOS: Realizar o carimbo das mãozinhas. 
 
 
 

Desenvolvimento: Em uma folha grande, carimbe as mãozinhas da criança várias vezes 
com guache da cor de sua preferência até preencher todo o espaço.  



ATIVIDADE 2: MONTANDO UM BONECO.  

 

CONTEÚDOS: Formas geométricas. 

 

ÁREA: Matemática. 

 

EIXOS: Espaço e Forma. 

 

OBJETIVOS: Identificar a forma geométrica- triângulo. 
 
 

 

Desenvolvimento: Pinte e recorte o triângulo da folha de atividades (em anexo) e a 

seguir monte em uma folha à parte o boneco colando braços, pernas, olhos, boca, 
nariz. 

 
 

 

ATIVIDADE 3: MÚSICA DO SEU LOBATO.  

 

CONTEÚDOS: Pronúncia e articulação adequada de palavras (oralidade), Fontes Sonoras- Elementos 

da Natureza, Apreciação Musical e Contextualização. 

 

ÁREA: Língua Portuguesa e Música. 

 

EIXOS: Oralidade, Som e Música. 

 

OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos 

musicais, concebendo a música como produto histórico-cultural. 

 



Desenvolvimento: Assista ao vídeo várias vezes com a criança, estimulando-a a cantar a 

música, deixando-se expressar livremente imitando os sons de cada animal. Ofereça imagens dos 
animais cantados na música para que ela aponte e identifique os mesmos.  
Essa atividade pode ser repetida várias vezes sempre instigando a curiosidade e a linguagem da 
criança. 

 

 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=3r4cadv1Cmw 
 

 

Letra da Música 
O Sítio do Seu Lobato  
A Turma do Seu Lobato 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia ô  
E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô 
Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá  
Era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia ô 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô  
E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia ô 
Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá  
Era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia ô 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô  
E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ô 
Era óinc, óinc, óinc pra cá, era óinc, óinc, óinc pra lá  
Era óinc, óinc, óinc pra todo lado, ia, ia ô 
Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô  
E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô 
Era bé bé bé… 

 
 

 

ATIVIDADE 4: JOGO DO CAMINHO.  
 

CONTEÚDOS: Movimento. 

 

ÁREA: Cultura Corporal. 

 

EIXOS: Brincadeira de destreza e desafios corporais. 

 

OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de 
 

natureza lúdica e artística e de destrezas por meio da apropriação de atividades da cultura corporal: as 
 

brincadeiras de jogos, de dança e de ginástica, entre outras. 
 

 

Desenvolvimento: Siga as instruções do vídeo e use sua imaginação, esses exercícios vão 

desenvolver o equilíbrio e a noção de espaço dos seus filhos. 

O jogo do caminho é ótimo para desenvolver a coordenação motora das crianças pequenas.  
Você pode usar a fita crepe ou giz para fazer caminhos no chão para que elas andem sobre eles. 
Elabore curvas, zigue- zagues e ofereça desafios para as crianças. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HEaUx2GVZjI&featu 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02k3ASf6hjK4p5wLhoLRxk0pyCxcQ:1614200148774&q=A+Turma+do+Seu+Lobato&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTfNKDavWMQq6qgQUlqUm6iQkq8QnFqq4JOflFiSDwDMC54hKQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ3NqTtIPvAhXsJ7kGHXIbBhcQMTAAegQIAhAD
https://www.youtube.com/watch?v=HEaUx2GVZjI&featu





