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Período letivo

SEMANA: de 24 /05 a 28/05/2021

NOME DO ALUNO_________________________________________________________ TURMA______

ÁREA: PORTUGUÊS EIXO: ORALIDADE

CONTEÚDO: Linguagem oral como instrumento organizador do pensamento e de comunicação –
Sequência na exposição de ideias (domínio constante e progressivo).

OBJETIVO: Expressar-se por meio da linguagem oral, organizando ação e pensamento, com coerência e
domínio progresso.

DESENVOLVIMENTO DAATIVIDADE: PARLENDA: UM, DOIS FEIJÃO COMARROZ

As parlendas são textos recitados com um determinado ritmo, facilitando a compreensão das crianças e
possibilitando a aprendizagem da língua de forma lúdica.

Vamos recitar e completar a parlenda abaixo:

UM, DOIS, FEIJÃO COM ___________________________

TRÊS, QUATRO___________________________NO PRATO

CINCO, SEIS _______________________________ INGLÊS

SETE, OITO, COMER _______________________________

NOVE, DEZ, COMER________________________________



O RESPONSÁVELVAIAJUDARACRIANÇAARECORTAR E COLAR NO LUGAR
CORRETO.

ÁREA: MATEMÁTICA EIXO: NÚMEROS

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos.

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

DESENVOLVIMENTO DAATIVIDADE: GRÁFICO DE FRUTAS

Vamos contar e pintar o gráfico de frutas abaixo.

Observe as frutas do quadro.



Agora você vai pintar um quadradrinho para cada fruta do quadro acima. Exemplo: 3 bananas, você
vai pintar três quadradrinhos.

ÁREA: MÚSICA EIXO: APRECIAÇÃOMUSICAL E CONTEXTUALIZAÇÃO

CONTEÚDO: Música Infantil

OBJETIVO: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais,
concebendo a música como produto histórico cultural.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: MÚSICA: POMAR: Palavra Cantada

Assista ao link abaixo para aprender a música:

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg

Converse com a criança sobre quais frutas foram citadas na música

Será que ela conhece algumas dessas frutas?

Qual fruta ela gosta mais?

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA EIXO: SERES VIVOS

CONTEÚDO: ANIMAIS E PLANTAS

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

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg


DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: OBSERVAÇÕES DE ÁRVORES

O responsável junto com a criança vai observar algumas árvores que estão próximas a casa,
ou no caminho da padaria, do mercado, na pracinha ou onde houver árvores.

Juntos vão observar o tamanho das árvores, seu tronco, e principalmente as folhas: será
que são do mesmo tamanho? Tem o mesmo formato? Tem a mesma cor? Será que são
frutíferas ou não?

Agora a criança junto com o responsável vai recolher diversos tipos de folhas para fazer
uma colagem.

Cole aqui ou em uma folha avulsa as folhas que você pegou pelo caminho.




