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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 ATIVIDADEPoucas brincadeiras conseguem ser mais simples e
estimular tanto quanto essa. Com lençóis e o apoio de uma mesa e cadeira, monte uma
cabaninha. Dentro dela as crianças podem colocar colchonetes, almofadas ou fazer divisórias,
dependendo do espaço disponível. É uma boa idéia reunir-se à noite na cabaninha com
lanternas para contar histórias, simular um acampamento.



1. Bela Adormecida
Em um reino muito longe, existia um rei e uma rainha que estavam muito contentes, pois aguardavam a
chegada de sua primeira filha.
Um dia, a rainha deu à luz à linda menina, que recebeu o nomeAurora. No dia do batismo, os pais fizeram
uma festa e convidaram as fadas do lugar. Cada uma delas ofereceu como presente uma dádiva, uma bênção.
Entretanto, uma fada não foi convidada, e ela ficou muito zangada. Assim, no dia da festa, resolveu aparecer
de surpresa e lançou um feitiço na pequena menina, dizendo que quando completasse 15 anos picaria o dedo
em uma roca de fiar e morreria.
Todos ficaram muito assutados. Mas uma das fadas boas ainda não tinha concedido sua bênção e conseguiu
alterar a maldição dizendo:
— Eu não posso desfazer completamente o encantamento, mas posso mudá-lo. Assim, Aurora picará o dedo
na roca, mas não morrerá. Ela irá dormir por cem anos e só despertará com o beijo de um príncipe.
Os pais de Aurora ficaram aflitos e mandaram destruir todas as rocas do reino. O tempo passou e tudo
parecia calmo.
Até no dia do aniversário de 15 anos da princesa, ela resolve dar uma volta pelos arredores do castelo e
adentrar a floresta.
Lá encontra uma cabana e decide entrar. Eis que encontra um objeto que nuca tinha visto antes, uma roca!
Aurora então, muito curiosa, coloca o dedo na agulha e se pica, caindo em sono profundo.
Uma das fadas boas que passava pelo lugar, entra na cabana e vê a garota adormecida. Ela então a leva para
o castelo e a deita em sua cama. O feitiço acaba adormecendo todos os habitantes do castelo também.
Os anos passam e a floresta toma conta do lugar. A história da bela adormecida fica conhecida por todos
como uma lenda e muito príncipes tentam chegar até lá, sem sucesso.
Até que, passados cem anos, um príncipe corajoso consegue passar todos os obstáculos e encontrar a moça
dormindo. Ele a beija e ela desperta, assim como todos do castelo.
Os dois se apaixonam e se casam, vivendo felizes para sempre.

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

CONTEÚDO: Gestualidades.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista com a criança o vídeo abaixo para fazer um
barquinho de papel, pode usar o papel que tiver disponível em casa.

https://www.youtube.com/watch?v=AYwEpMq0WKM

Instruções para a dobradura do barquinho

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

Observação: Passo a passo- contamos com a ajuda dos pais.

https://www.youtube.com/watch?v=AYwEpMq0WKM


REGISTRO: Vamos fazer um barquinho de papel?primeiro um adulto pode fazer para demonstrar
para a criança e depois pedir para que ela faça sozinha, coloque os barquinhos dentro de uma
bacia com água.
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ÁREA: Cultura Corporal.

CONTEÚDO: Habilidades locomotoras.

OBJETIVO: Buscar o domínio das próprias ações corporais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista com a criança o vídeo “ESTÁTUA, DA XUXA”
quantas vezes for necessário, depois pergunte para ela se gostou da música, se achou divertida.

https://www.youtube.com/watch?v=6KIWBkAikGs



REGISTRO:Vamos brincar de estátua? Coloque a música “estátua” novamente e dance com a
criança, faça desse momento leve, gostoso, de risos, abraços, caretas.
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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 “ESTÁTUA, DA XUXA”
quantas vezes for necessário, depois pergunte para ela se gostou da música, se achou divertida.

https://www.youtube.com/watch?v=6KIWBkAikGs



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


