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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: Pronúncia e articulação adequada das palavras.

OBJETIVO: : Compreender e usar com maior precisão o idioma, ampliando repertório vocabular.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista com a criança o vídeo “SOL VAI, NOITE VEM”
quantas vezes for necessário, depois converse com a criança sobre o vídeo: se ela gostou, qual
foi sua parte preferida, se ela lembra o nome da história.

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4


Registro: Peça à criança contar a história do jeito que ela lembrar.
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ÁREA: Artes.

CONTEÚDO: Registro gráfico, desenho com intervençãoTarefas exploratórias.

OBJETIVO: Expressar de forma oral/ gestual/ gráfica as sensações produzidas a partir da
exploração de materiais e leitura de imagens e de mundo.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista com a criança o vídeo “SOL VAI, NOITE VEM”
quantas vezes for necessário, depois converse com a criança sobre o vídeo: se ela gostou, qual
foi sua parte preferida, se ela lembra o nome da história.

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4


REGISTRO: Vamos desenhar um sol?primeiro um adulto pode desenhar um sol para a criança e
depois pedir para que ela desenhe sozinha, vários sóis na folha. Use o que tiver em casa, lápis
de cor, canetinha.
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ÁREA: Ciências Naturais.

CONTEÚDO: Sol.

OBJETIVO: Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes , bem como sua
influência nos elementos que constituem a vida em nosso planeta.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista com a criança o vídeo “SOL VAI, NOITE VEM”
quantas vezes for necessário, depois converse com a criança sobre o vídeo: se ela gostou, qual
foi sua parte preferida, se ela lembra o nome da história.

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4


REGISTRO:Vamos colorir o sol com tinta amarela? Separe alguns prendedores de roupa (pinte-
os de amarelo), depois que a tinta secar , peça a criança colocar os prendedores em volta do
círculo. Essa atividade de abrir e fechar o prendedor é muito importante para desenvolver o
movimento de pinça e assim contribuir para o desenvolvimento da escrita, deixe ela brincar várias
vezes de colocar o prendedor no círculo, fazendo o sol.
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ÁREA: Matemática.

CONTEÚDO: Organização de objetos no espaço de acordo com suas características .

OBJETIVO: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma,
tamanho e posição).

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista com a criança o vídeo “SOL VAI, NOITE VEM”
quantas vezes for necessário, depois converse com a criança sobre o vídeo: se ela gostou, qual
foi sua parte preferida, qual é a forma do sol?quadrado? retângulo? Círculo? .

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4

https://www.youtube.com/watch?v=Er5-BYH1LY4


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


