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ÁREA: Língua Portuguesa Eixo – Escrita

CONTEÚDO: Nome próprio

OBJETIVO: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nome próprio

O objetivo de se trabalhar a escrita do nome é fazer com que cada criança se reconheça como um
sujeito importante e que possui um nome que é só seu.

Para o desenvolvimento dessa atividade você vai precisar do auxilio de um adulto e vai usar o crachá.

No quadro abaixo você vai encontrar as letrinhas do seu nome e pintar.



Agora cante a música algumas vezes e usando o crachá incentive a criança a completar a canção com
seu nome, mas como ela ainda não tem o domínio da escrita as letras não sairão perfeitas, o
importante é fazer.

A CANOA VIROU

A CANOA VIROU

POR DEIXÁ-LA VIRAR,

FOI POR CAUSA DO (A) ________________________________________________ (nome da criança)

QUE NÃO SOUBE REMAR

SE EU FOSSE UM PEIXINHO

E SOUBESSE A NADAR,

EU TIRAVA O (A)______________________________________________________(nome da criança)

DO FUNDO DOMAR.



ÁREA: Matemática EIXO: Números

CONTEUDOS: Contagem oral

OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando em
diferentes contextos.

Toda criança passa por descobertas, ela precisa mexer, experimentar, tocar para poder assim
conhecer o novo.

Nessa atividade de exploração do nome vamos precisar de qualquer tipo de papel, vamos fazer um
envelope e escrever o nome da criança, assim como está no exemplo, depois vamos recortar tira
maiores e escrever o nome novamente e dar para a criança manusear.

Agora vamos trabalhar quantidades de letras, incentive a criança a contar quantas letras tem seu
nome, dê a ela tampinhas, palitos, pecinhas de brinquedos, pedrinhas para que ela possa separar a
quantidade de acordo com as letras do nome.

Exemplo: O nome MARIA tem 5 letras, a criança vai pegar 5 tampinhas

Vamos trabalhar também letra inicial do nome, tire todas as letras e coloque apenas a letra inicial,
depois apenas a letra final, fale sempre o nome da letra e incentive a criança a repetir. Observe se tem
letras que repetem, e pode-se fazer com o nome de outras pessoas que moram na casa e comparar
qual nome tem mais letrinhas, qual tem menos, estimule a criança a contar separando um objeto
(pedrinhas, tampinhas) para cada letrinha.



ÁREA: Cultura Corporal EIXO: Brincadeira de destrezas e desafios corporais

CONTEÚDOS: Pular obstáculos

OBJETIVOS: Desenvolver habilidades e lateralidade, incentivar a agilidade e atenção.

Para essa atividade vamos precisar de cabos de vassouras, banquinhos ou cadeiras

Primeiro coloque os cabos no chão a mais ou menos 20 centímetros um do outro e peça
para a criança pular várias vezes, pode-se variar a brincadeira pulando com a mão na
cabeça, mão na cintura, mão no joelho, mão pra trás.

Agora prenda o cabo de vassoura em duas cadeiras na altura da criança como na figura
abaixo, peça a ela que salte o obstáculo, passe em baixo, passe por cima devagar, dê a volta
na cadeira, Depois de passar as orientações deixe a criança brincar à vontade.



ÁREA: Artes visuais Eixo: Fazer Artístico

CONTEÚDO: Desenho

OBJETIVOS: Expressar-se através do desenho, aprender a manipular lápis, pincéis, giz de
cera e canetinhas.

Através do desenho a criança expressa seus pensamentos e suas emoções e se comunica
usando a criatividade. O desenho tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil.

Agora vamos fazer um desenho bem bonito usando canetinha ou lápis de cor ou giz de cera.

Peça a criança para fazer um desenho representando como foi a brincadeira de pular
obstáculos, ou desenhar a brincadeira que ela mais gosta. Observe se ela está pegando
corretamente no lápis, caso não esteja vá corrigindo ao pouco.

O desenho da criança não deve ser corrigido, apenas estimule fazendo perguntas como:

Não está faltando nada? Que cor você está usando? Bom trabalho.


