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ÁREA: Ciências da Natureza Eixo – Seres vivos

CONTEÚDO: fases da vida (nascimento, crescimento, reprodução, morte e decomposição)

OBJETIVO: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros seres
vivos e matérias não viva, por meio da identificação de suas características e de suas relações no
processo evolutivo.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: CORPO HUMANO

Hoje vamos explorar a parte externa no corpo e algumas funções relacionadas a elas, mas antes o
responsável em auxiliar a criança vai explicar que todos os seres vivos nascem, crescem, se reproduz e
morrem e como seres vivos necessitamos da alimentação e da respiração para obtermos energia e nos
mantermos vivos, ensine a criança a inspirar (encher os pulmões de ar) e expirar (soltar o ar
lentamente). Agora você vai perguntar à criança para que serve os braços e as pernas, deixe ela falar
livremente.

Para conhecer melhor o corpo vamos cantar a música: Cabeça, ombro, joelho e pé.

Cabeça, ombro, joelho e pé

Joelho e pé

Cabeça, ombro, joelho e pé

Joelho e pé

Olhos, ouvidos, boca e nariz

Cabeça, ombro, joelho e pé.

Joelho e pé.



Não esqueça de apontar cada parte do corpo ao cantar.

Recorte de jornais e revistas e cole figuras que representam o desenvolvimento humano:

Um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto e um velho.

Vamos brincar, escolha um cantinho e peça para a criança deitar no chão, contorne seu
corpo com giz de lousa e diga a ela que complete com os olhos, boca, nariz e cabelo.
Observe as características no espelho.

Você também pode nomear cabeça, braço, pernas, mãos e pés e ler para a criança.

Tire uma foto para postar no nosso grupo de watts zap.



ÁREA: Língua Portuguesa EIXO: Leitura e escrita

CONTEÚDOS: Função social do nome próprio – identificação e leitura

Nome próprio

OBJETIVOS: Garantir a aquisição do sistema de escrita como conhecimento historicamente
acumulado, fruição e entretenimento.

Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro, comunicação, fruição,
organização do próprio pensamento e do conhecimento.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: NOME

Recorte as letras do seu nome e cole completando a musiquinha

EU VI A (O)_____________________________________________________________NA CHAMINÉ

TÃO PEQUENINA (O), FAZENDO CAFÉ

É DE CHÁ, CHÁ, CHÁ

É DE CHÁ, CHÁ, CHÁ

É DE TRA LÁ LÁ

Use o crachá e responda:

Quantas letras tem seu nome?

Cole um palito, ou sementes, ou pauzinhos para cada letra e conte com a ajuda de um
adulto. (fazer essa atividade no caderno).

No quadro abaixo você vai encontrar as letrinhas do seu nome para recortar.



ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: FAZER ARTÍSTICO

CONTEÚDO: Pintura com as mãos.

OBJETIVO: Exteriorizar as emoções e explorar novas possibilidades usando as mãos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Hoje vamos usar tintas e explorar várias sensações usando as mãos,
mais antes vamos cantar uma musiquinha.

Assista ao link abaixo para aprender a música:

https://www.youtube.com/watch?v=60QGImhNzsE

Música: Palminhas
Palminhas, palminhas, nós vamos bater

Depois as mãozinhas, pra trás esconder

De um lado e do outro, nós vamos bater

Depois as mãozinhas, pra trás esconder

Bem forte e bem fraco, nós vamos bater

Depois as mãozinhas, pra trás esconder

Pra baixo e pra cima, nós vamos bater

Depois as mãozinhas pra trás esconder

Pra frente e pra trás, nós vamos bater

Depois as mãozinhas pra trás esconder.

Agora coloque um pouco de tinta nas mãos e deixe a criança explorar as várias sensações, sinta
a textura da tinta e do papel e carimbe várias vezes as mãos no papel. Faça no caderno.

https://www.youtube.com/watch?v=60QGImhNzsE


ÁREA: MATEMÁTICA EIXO: NÚMEROS

CONTEÚDO: Contagem oral em diversos contextos.

OBJETIVO: Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que
contêm.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: BINGO (vamos conhecer os números)

Esse jogo auxilia na memorização, atenção e raciocínio e também se permite trabalha a
matemática de forma lúdica.

Primeiro o responsável em auxiliar a criança vai mostrar tudo que tem em casa e contem
números, como: relógio, calendário, controle de TV, visor do forno micro-ondas, telefone.
Conte que os números fazem parte do nosso cotidiano e usamos os números para saber
nossa idade, nossa altura, o tamanho do nosso calçado, o número da nossa casa, e o valor
de tudo que precisamos comprar.

Agora vamos brincar, recorte as cartelas abaixo e brinque junto com a criança.

BINGO DE NÚMEROS

4 1 3
7 * 8
9 2 *



6 * 9
2 5 *
10 4 1

8 1 2
* 9 4
7 * 3



Recorte os números abaixo e coloque-os em um saquinho para o sorteio, a cada número
sorteado mostre e leia para a criança e peça a ela que pinte o quadradinho referente ao
número sorteado.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

Cole as cartelas preenchidas no caderno.


