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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: : Língua Portuguesa – oralidade

CONTEÚDO: A língua como instrumento de comunicação social-ampliação de usos e contextos
da linguagem oral.

OBJETIVO: Identificar as cores verde e amarela. Ampliar o repertório da fala.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Mostre para à criança a bandeira do Brasil, diga que
essa semana é especial para nossa Pátria, pois comemoramos nossa Independência. Diga o
nome das cores da bandeira, mostre que as principais cores são a verde e a amarela.



Registro: Peça à criança que olhe as cores da bandeira e pinte a figura usando as cores
correspondentes da bandeira, pode ser com lápis de cor ou giz de cera, o que tiver disponível em
casa.
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ÁREA: Artes.

CONTEÚDO: Tarefas exploratórias.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Mostre para à criança a bandeira do Brasil, diga que
essa semana é especial para nossa Pátria, pois comemoramos nossa Independência. Diga o
nome das cores da bandeira, mostre que as principais cores são a verde e a amarela, fale das
formas geométricas da bandeira, pergunte a criança se ela consegue identificar alguma.



REGISTRO: Vamos pintar e montar a bandeira do Brasil?


