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ORIENTAÇÕES FAMILIAR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

➢ ORGANIZAÇÃO DA ROTINA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES:

 DESLIGUE A TELEVISÃO E RÁDIO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.
 GUARDE BRINQUEDOS OU JOGOS.

 ESCOLHA UM AMBIENTE TRANQUILO E LIMPO.

 REALIZE AS ATIVIDADES SEMPRE NO MESMO HORÁRIO.

➢ DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS:

 LEMBRE-SE QUE A SUA AJUDA É MUITO IMPORTANTE, POIS FAZ COM QUE SEU
FILHO(A) SEJA MOTIVADO. NÃO REALIZE AS ATIVIDADES POR ELE, APENAS AUXILIE.

 TENHA PACIÊNCIA, NÃO GRITE, HUMILHE OU FALE PALAVRAS QUE DESMOTIVEM
AS CRIANÇAS.

 É IMPORTANTE QUE AS ATIVIDADES SEJAM REALIZADAS AOS POUCOS,
RESPEITANDO O TEMPO DE CADA UM.

ÁREA: ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDO: HISTÓRIA INFANTIL

OBJETIVOS: Introduzir a criança na cultura literária a partir da organização de vivências
mediadas por obras de literatura infantil.



DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: 1. O Patinho Feio

O Patinho Feio é um conto de fadas que retrata a vida de um filhote de cisne que é chocado no ninho de uma pata,
por ser diferente dos demais filhotes, o pobrezinho é perseguido, ofendido e maltratado por todos os patos e outros
animais.

O responsável vai ler a história para a criança.

Era uma manhã de verão, e uma pata havia botado cinco ovos. Ela

estava aguardando impaciente a chegada de seus filhotinhos.

Assim, quando o primeiro ovo se partiu, mamãe pata ficou muito

contente. Logo os outros patinhos também começaram a nascer. Mas

havia um ovo que demorou para se quebrar, deixando-a ansiosa.

Passado algum tempo, o último filhote finalmente conseguiu sair do

ovo. Mas quando mamãe pata o viu, ela não ficou muito satisfeita e

exclamou:

- - Esse patinho é muito diferente, muito feio. Não pode ser meu

filho!



- Ah! Alguém te pregou uma peça. Disse a galinha que morava ali por

perto.

O tempo foi passando e o patinho feio foi ficando cada vez mais feio,

cada vez mais diferente de seus irmãos e cada vez mais isolado. Os outros

animais zombavam dele, o que o deixava entristecido e angustiado.

Então, quando o inverno chegou, o patinho resolveu partir. Ele andou

bastante e encontrou uma casa, assim, resolveu entrar pensando que lá

talvez alguém gostasse dele. Foi o que aconteceu. Havia um homem que o

acolheu, assim, o patinho passou esse tempo muito bem.

Mas, esse homem tinha também um gato, que um dia levou o pato para

fora de casa, deixando-o sozinho e triste novamente.

O patinho saiu caminhando e depois de muito andar encontrou um lugar

muito bonito, com um lago. O pato viu um cantinho aconchegante e foi

até lá descansar. Nesse momento, algumas crianças que estavam por

perto, perceberam a chegada de uma nova figura. Elas ficaram

encantadas e disseram:

- Vejam, temos um visitante!

- Nossa! E como é lindo! O patinho não entendeu de quem as crianças

estavam falando, mas quando ele se aproximou do lago e viu seu reflexo

na água, avistou um maravilhoso cisne. Então, ao olhar para o lado, ele

se deu conta de que outros cisnes também moravam ali.

Dessa forma, o patinho descobriu que na verdade, ele era um cisne.

Desde então, ele passou a viver entre seus iguais e não ficou mais

angustiad0.



Agora reconte a história fazendo um bonito desenho.

ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA EIXO: SERES VIVO

CONTEÚDO: CARACTERÍSTICA DOS SERES VIVOS

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

O responsável vai dizer a criança que o pato é uma ave, e como a maioria das
aves tem o corpo coberto de penas, seus pés tem membranas natatórias, pois



é uma ave aquática. Os patos são animais onívoros (põe ovos). Eles se
alimentam principalmente de plantas aquáticas e gramíneas.

Pergunte a criança se ela conhece alguma ave, peça a ela que observe
algumas aves no quintal ou na calçada ou mesmo na pracinha e pergunte o
que ela observou como: tamanho, cor, som (canto).

Para registrar essa atividade vamos recortar e colar figuras de algumas aves.

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA EIXO: ESCRITA

CONTEÚDO: Diferenciação entre desenho e escrita - Função dos símbolos

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Descobrindo as sombras

Nesta atividade a criança vai exercitar a capacidade de observação, atenção e a percepção.



ÁR
EA:

CULTURA CORPORAL EIXO: BRINCADEIRAS

CONTEÚDO: JOGOS

OBJETIVO: 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.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: JOGOS

O responsável vai brincar junto com a criança. Brincadeiras adaptadas para as crianças.

BOLA NA TOALHA



Como brincar

Vocês vão precisar de uma toalha, uma bola ou uma bexiga e dois participantes. O jogo consiste
em juntos jogar a bola para o alto e não deixá-la cair ao chão.

CORRIDA DO SACO

Vocês vão precisar de sacos que podem ser de pano de chão, de lixo, ou sacolas grandes. As
pessoas que vão brincar se posicionam atrás da linha de partida e após um sinal terão que ir
até a linha de chegada.


