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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 !!!

ÁREA CONTEMPLADA: Artes visuais.

CONTEÚDO: Registro gráfico.

OBJETIVO: Exercitar a gestualidade por meio do desenho.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Oferecer para a criança uma folha em branco, lápis de
cor, giz de cera ( o que tiver em casa), pedir que faça um desenho livre, faça intervenções , se
achar necessário: desenhe na folha toda, vamos trocar a cor do giz? Elogie o desenho, no final ,
pergunte o que ela desenhou e escreva do lado.



REGISTRO: Se possível, tire uma foto da atividade e poste no nosso grupo de whatsapp.
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Olá família! Seguem as atividades remotas da semana. Vamos organizar as
atividades diárias?

5) Sempre desligue a televisão
6) Guarde os brinquedos
7) Escolha um ambiente tranquilo e posicionamento postural
8) Mantenha sempre o mesmo horário todos os dias para estabelecer uma rotina

Conto com a sua parceria !!!

ÁREA CONTEMPLADA: Matemática.

CONTEÚDO: Noções básicas de direção: para frente, para trás, para um lado , para o outro.

OBJETIVO: Reconhecer e interpretar os espaços do seu cotidiano nas situações em que possam
adquirir um controle cada vez maior sobre suas ações.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:Brincadeira siga o mestre: Nesse jogo, uma pessoa
( adulto) será o mestre. Ela deve posicionar-se diante da criança e fazer alguns movimentos
( sempre falando antes). A criança deve imitar todos os seus movimentos, por exemplo: o mestre
falou- vamos andar para frente, vamos andar para trás, vamos andar de lado e assim por diante.



REGISTRO: Se possível, tire uma foto da atividade e poste no nosso grupo de whatsapp.
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ÁREA:Cultura corporal

CONTEÚDO: Morto-vivo.

OBJETIVO: Aceitar desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades para si.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Um adulto será o líder. Quando o líder disser “morto” a
criança deverá se agachar e ficar agachado até o novo comando, quando o líder disser “vivo”, a
criança deverá dar um pulinho e ficar de pé até o novo comando.

REGISTRO: Imagens do momento, se possível, compartilhe em nosso grupo de de Whatsapp.
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ÁREA: Língua Portuguesa

CONTEÚDO: Ideia de representação- relação funcional dos signos.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Entregue à criança uma folha branca, lápis de cor ou giz
de cera ( o que tiver em casa) , junto com uma tampa, ou algum objeto redondo, peça para ela
colocar o objeto redondo em cima da folha e contornar com o giz de cera, com o objetivo de
fechar o círculo.

REGISTRO: Imagens do momento, se possível, compartilhe em nosso grupo de de Whatsapp.


