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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.

CONTEÚDO: Pintura e construções tridimensionais.

OBJETIVO: Criar, construir , inventar, compor com autoria e liberdade, usando diferentes
recursos artísticos para expressar suas ideias..

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista o vídeo “ Dia mundial da pizza” com a criança,
quantas vezes for necessário.

https://www.youtube.com/watch?v=KgRZIurGe9c



REGISTRO: Vamos fazer uma pizza? Utilize o material que tiver em casa, pode ser recorte e
colagem, com giz de cera ou lápis de cor, se preferir , pode fazer uma pizza de verdade , usando
os igredientes que tiver em casa , se possível, compartilhe no nosso grupo de whatsapp.
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ÁREA CONTEMPLADA: Ciências da Sociedade.

CONTEÚDO: Manifestações culturais do modo e de diversas regiões de nosso país.

OBJETIVO: : Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos diferentes povos e suas
manifestações culturais , no presente e no passado.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista o vídeo “ Dia mundial da pizza” com a criança,
quantas vezes for necessário.

https://www.youtube.com/watch?v=KgRZIurGe9c



REGISTRO: Vamos colorir a pizza? Pinte com o que tiver disponível em casa (lápis de cor, giz de
cera, guache).
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ÁREA:Língua Portuguesa.

CONTEÚDO: Pronúncia e articulação adequada das palavras.

OBJETIVO: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando pensamento e ação.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista o vídeo “ Dia mundial da pizza” com a criança,
quantas vezes for necessário.

https://www.youtube.com/watch?v=KgRZIurGe9c



REGISTRO: Vamos falar a palavra “ PIZZA” ? Se possível compartilhe no nosso grupo de
Whatsapp.
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ÁREA: Matemática.

CONTEÚDO: A leitura de números em diferentes situações.

OBJETIVO: Ampliar e aprofundar os conhecimentos , noções e números, explorando-os em
diferentes contextos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: : Assista o vídeo “ Dia mundial da pizza” com a criança,
quantas vezes for necessário.

https://www.youtube.com/watch?v=KgRZIurGe9c



REGISTRO: Vamos contar quantos pedaços a pizza tem , escreva o número correspondente
em uma folha, se possivel, compartilhe no nosso grupo de whatasapp.
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ÁREA: Ciências da Sociedade

CONTEÚDO: Diferentes povos , culturas (regiões/ países); manifestações culturais no mundo.
situações.

OBJETIVO: Conhecer a diversidade de modo de ser e viver dos diferentes povos e suas
manifestações culturais, no presente e no passado.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: : História das Olímpiadas

Os jogos olímpicos são uma tradição da Grécia Antiga.Na época, há mais de 700 anos antes de
Cristo, as disputas ocorriam em homenagem aos deuses gregos. Nas primeiras edições , o único
esporte era a corrida. Com o tempo, novas modalidades foram surgindo, Os primeiros jogos
Olímpicos da era moderna, com atletas de várias nacionalidades se enfrentando, ocorreram em
1896, em Atenas, com 285 atletas de 13 países. São 46 modalidades que fazem parte das
Olímpiadas atualmente: basquete, ginástica artística, atletismo, vôlei, boxe, canoagem, ciclismo,
saltos ornamentais, esgrima, futebol, etc. Assista o vídeo “Olímpiada/curiosidades, o mundo de
Kabbo”, com a criança quantas vezes for necessário.

https://www.youtube.com/watch?v=_3vPHrGzr5c



REGISTRO: Pergunte ao papai ou a mamãe qual é o seu esporte favorito, e o seu ? qual é?
Se possível , escreve o nome do esporte ou desenhe.


