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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: Matemática

Conteúdo: Espaço e forma; observação, exploração , manipulação e identificação das
características dos objetos, organização dos objetos de acordo com suas características.

Objetivos: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos (formas, tamanhos e
cores).



Desenvolvimento: Oferecer para a criança vários potes de plástico de diferentes tamanhos e
cores, com tampas, coloque os potes de um lado e as tampas de outro; dê alguns comandos:
qual o pote é maior? Qual é o menor? Vamos tampar os potes? Qual é a tampa certa? Qual é a
cor desse pote? E deixe a criança encaixar até conseguir fazê-lo corretamente.

REGISTRO: Se possivel tire fotos da criança , guarde para pode enviar a professora, não
esqueça de colocar o nome.
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ÁREA: Língua Portuguesa.

CONTEÚDO: A língua como instrumento de comunicação social- ampliação de usos e contextos, falar e
escutar, pronúncia e articulação adequada das palavras.

OBJETIVO: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando o
repertório vocabular. Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento
com coerência e domínio progressivo.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Assistir várias vezes o vídeo com a criança, peça à criança para dizer que tipos de casas os
porquinhos construíram .

LINK do vídeo da história: https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o,

https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o


REGISTRO: Solicite à criança para que desenhe os três porquinhos ( use o material disponível
em casa: folha de sulfite, lápis de cor, canetinha ou giz de cera) , se possível coloque o desenho
no Facebook marcando a escola, não esqueça de colocar o nome e a turma da criança.
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ÁREA : Música.

Conteúdo: Exploração do som do corpo; elementos da natureza, elementos do cotidiano.

OBJETIVO: Expressar –se através da música, desenvolver a coordenação motora, associada as
noções básicas de direção: subir e descer.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: assistir várias vezes o vídeo com a criança, fazendo os
gerstos no ar ( subir/ descer). A seguir repetir a sequência de gestos próximo a uma parede
( esticar bem o corpinho e abaixar ao máximo) de acordo com os comandos da música.

LINK DA MÚSICA: https://youtu.be/MuBglBR1KA.

https://youtu.be/MuBglBR1KA


SEGUE A LETRA DA MÚSICA:

A DONA ARANHA SUBIU PELA PAREDE,

VEIO A CHUVA FORTE E A DERRUBOU,

JÁ PASSOU A CHUVA,

O SOL JÁ VEM SURGINDO,

E A DONA ARANHA, CONTINUA A SUBIR,

ELA É TEIMOSA E DESOBEDIENTE,

SOBE, SOBE, SOBE,

NUNCA ESTÁ CONTENTE.

OBSERVAÇÃO: REPETE A MÚSICA, COM A DONA ARANHA DESCENDO.

REGISTRO: Faça um desenho da Dona Aranha, usando o material disponível em casa ( giz de
cera , lápis de cor, etc). Guarde o desenho para entregar à professora.
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ÁREA CONTEMPLADA: Natureza e Sociedade.

OBJETIVOS: Realizar atividades relacionadas sobre o tema trabalhado a fim de
desenvolver habilidades e sentimentos de amor e proteção da natureza,
Concentração na história e atenção.

DESENVOLVIMENTO: Apresentar para as crianças o livro História: "Sementinha"
de Jane Prado, Depois de ouvir a história é hora de colocar em prática.



História: "Sementinha" de Jane Prado
https://www.youtube.com/watch?v=fkXPAT1ufgo

REGISTRO: assista várias vezes com seu filho a história da Sementinha, pegue alguns
grãos de feijão, coloque algodão em um copo ou outro recipiente , molhe um pouco e espere
ele crescer , se possível, quando brotar tire uma foto e compartilhe com o Facebook da escola.

https://www.youtube.com/watch?v=fkXPAT1ufgo

