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ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA EIXO: SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

CONTEÚDO: VIDA NA CAMPO E VIDA NA CIDADE

OBJETIVOS: Identificar a diferença entre a vida no campo a vida na cidade
Reconhecer semelhanças e diferenças no modo de viver de pessoas em

diferentes lugares.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: VIDA NO CAMPO E VIDA NA CIDADE

O responsável vai ler e explicar para a criança que a cidade é onde tem muitas lojas, casas, escolas,
postos de saúde, mercados. Campo é o lugar onde as pessoas plantam e tem fazendas, sítios e chácaras,
nas zonas rurais (campo) existe mais natureza, ar puro, rios, lagoas, montanhas. Vários produtos
são produzidos no campo entre eles: frutas, feijão, arroz, hortaliças; como cenoura, alface, batata, pepino,
couve flor. Nas cidades encontramos os produtos industrializados como: ketchup, maionese, iogurte etc.

Agora vamos desenvolver a atividade: DE ONDE VEM?



O pão, o leite e o ovo.

O pão é feito de farinha de trigo que é plantado lá na fazenda, colhido, limpo, moído se transformando em
farinha.

O leite é tirado das vacas lá da fazenda, e os ovos vem das galinhas.

Para aprofundar esse assunto vamos assistir aos links abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=Njk8z5dhByQ

https://www.youtube.com/watch?v=iGAwTwdB5NA

https://www.youtube.com/watch?v=xaNLpqz8Mjg

Vamos recortar de jornais e panfletos alimentos industrializados e alimentos produzidos no campo e colar
abaixo:

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS ALIMENTOS PRODUZIDOS NO CAMPO

.

https://www.youtube.com/watch?v=Njk8z5dhByQ
https://www.youtube.com/watch?v=iGAwTwdB5NA
https://www.youtube.com/watch?v=xaNLpqz8Mjg


ÁREA: MATEMÁTICA EIXO: NÚMEROS

CONTEÚDO: contagem oral em contexto diversos

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: CONTAGEM

O responsável vai ajudar a criança a registrar a quantidade de animais que aparece nas imagens, com
números ou símbolos. Os símbolos podem der bolinhas ou pauzinhos.

Nº de animais



ÁREA: MOVIMENTO

EIXO: BRINCADEIRA DE DESTREZAS E DESAFIOS CORPORAIS

OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário
das ações corporais de natureza lúdica, artística e de destreza por meio da
apropriação de atividades da cultura corporal.

CONTEÚDO: Brincadeira de situações opositivas

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: O PULO DO SAPO

O responsável vai organizar as brincadeiras e brincar junto com a criança.

Marcar em um espaço livre da casa as linhas de partida e de chegada. Ao sinal
dado, os participantes, em posição de sapo devem sair pulando até a linha de
chegada. Vence aquele que chegar primeiro. Repetir a brincadeira usando outros
animais como o coelho, o cachorro, a tartaruga.



ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: Fazer artístico

OBJETIVO: Despertar o olhar das crianças para obras de artes, favorecendo o
processo criativo e possibilitando a criança se expressar e desenvolver a
capacidade de pensar.
Desenvolver a concentração e a atenção
Desenvolver a criatividade e a imaginação

CONTEÚDO: Vida no campo e vida na cidade.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: RELEITURA DE OBRAS DE ARTES
O responsável vai apresentar as figuras para a criança e perguntar onde a cena acontece, quais
as diferenças entre as figuras, o que se observa nas imagens.

Agora usando guache, pincel, esponja ou o dedo a criança vai fazer sua
própria pintura.




