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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: Música.

CONTEÚDO: Gêneros musicais: música clássica, música infantil, música infantil folclórica,
música de outros países e culturas.

OBJETIVO: Conhecer , apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais,
concebendo a música como produto histórico cultural.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: : Assistir várias vezes o vídeo da música do Boitatá,

Link do vídeo da música: https://www.youtube.com/watch?v=wDTL0za3GQ4



REGISTRO: Vamos cantar a música do Boitatá? Cante do jeito que você se lembra.Se possível
tire uma foto da criança fazendo a atividade, compartilhe no nosso grupo de WHATSAPP.
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ÁREA CONTEMPLADA: Artes.

CONTEÚDO: Exploração , expressão e produção do silêncio e som.

OBJETIVO: : Explorar e apropriar-se de diferentes ferramentas no fazer artístico, criando novas
possibilidades de uso.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: : : Assistir várias vezes o vídeo com a criança, fazendo
perguntas referentes ao vídeo: como era o Boitatá?Qual era a cor dele?Os animais da floresta
gostaram que ele apareceu?

Link do vídeo da história: https://www.youtube.com/watch?v=6gErX5pNLbU



REGISTRO: Vamos fazer o Boitatá? Use a embalagem que vem nos ovos, pode pintar seus olhos
com guache, use o que tiver disponível em casa.
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ÁREA:Língua Portuguesa.

CONTEÚDO: Escuta, fala, pensamento e imaginação.

OBJETIVO: Expressar ideias por meio da linguagem oral, reconto de histórias.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assistir várias vezes o vídeo com a criança, fazendo
perguntas referentes ao vídeo: como era o Boitatá?Qual era a cor dele?Os animais da floresta
gostaram que ele apareceu?

Link do vídeo da história: https://www.youtube.com/watch?v=6gErX5pNLbU



REGISTRO: Vamos contar a história do Boitatá novamente? , que tal desenhar o Boitatá? Pode
usar o material disponível em casa: lápis de cor, canetinha, giz de cera. Guarde a atividade para
entregar à professora.
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ÁREA: Matemática.

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos.

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: : Assistir várias vezes o vídeo com a criança, fazendo
perguntas referentes ao vídeo: como era o Boitatá?Qual era a cor dele?Os animais da floresta
gostaram que ele apareceu?

Link do vídeo da história: https://www.youtube.com/watch?v=6gErX5pNLbU



REGISTRO: Quantas letras tem o nome BOITATÁ? Vamos pintar o número correspondente
as letras do nome?


