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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: LÍNGUA PORTUGUESA EIXO:ORALIDADE

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

OBJETIVOS: Enriquecer as experiências infantis, desenvolvendo diversas formas de linguagem.
Instigar a imaginação
Conhecer e valorizar algumas manifestações folclóricas

. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

FOLCLORE: MITOS, LENDAS, CANTIGAS, COSTUMES ...

Nesse mês de agosto falaremos sobre o folclore, que é o conjunto de atividades, de maneira de pensar,
agir, sentir de várias camadas da população de diversas regiões do país.

Folclore significa cultura do povo, que são as maneiras de se expressar através de suas tradições
costumes e crenças.

Existem várias atividades que fazem parte da cultura de um povo, que traduz um pouco de como estes
vivem: festas, costumes, danças, provérbios, quadrinhas, frases populares, músicas, comidas típicas,
frases de para choque de caminhão, lendas, adivinhações, brinquedos e brincadeiras, mitos, cantigas,
artesanato, remédios caseiros, etc.

Algumas lendas conhecidas são: Saci - Pererê, Curupira, Mula sem cabeça, Sereia, etc.

Vamos conhecer a lenda do Curupira

O CURUPIRA



O Curupira tem a forma de um menino de cabelos vermelhos, que, com seus pés virados para
trás enganar os que pretendem segui-lo. É considerado protetor das matas.

O sinal do Curupira é conhecido por todos os habitantes da floresta, batidas secas em troncos
escondidos, no interior da mata. É o Curupira se certificando de que as árvores resistirão à
tempestades que se aproxima.

O curupira é um ser selvagem que protege as florestas e seus animais. Se um caçador mata
algum animal, ele fica furioso. Se forem pequenos ou fêmeas, o castigo é dobrado.

O curupira é um ser pequeno, corpo coberto de pelos, olhos avermelhados, unhas azuis, cabelos
de fogo e pés virados para trás. Ele engana a todos caminhando na floresta com o calcanhar voltado
para frente, deixando pegadas ao contrário.

Mas o Curupira tem vários métodos de castigar os que maltratam a floresta e os animais. As
vezes ele se transforma para atrair o caçador para ir cada vezes mais fundo na floresta, até que eles se
percam e não encontre o caminho de volta, morrendo de fome e de sede.

Mas o Curupira não é injusto. Quando percebe que os caçadores estão caçando para se
alimentar, ele até ajuda.

Após a realização da leitura explore-a oralmente com seu filho levantando algumas questões:

- Como é o Curupira? (corpo, cabelos, olhos, unhas)

- Como o Curupira é conhecido?

- Porque ele tem os pés virado para trás?

- Na sua opinião o Curupira é um ser bom ou mau?



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.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Como as lendas, o uso de plantas para fazer remédios também fazem parte da cultura popular.

Agora vamos conhecer algumas plantas medicinais que a natureza nos oferece e quais seus benefícios
para a saúde.

Orégano: possui, propriedades antibactericidas, anti-inflamatórias, diuréticas e auxilia na digestão.

Manjericão: utilizada para aftas, tosse e dor de garganta.

Louro: diminui a ansiedade, auxilia no tratamento do resfriado, colesterol, dor de cabeça.

Babosa: tem ação anti-inflamatória e cicatrizante

Boldo do Chile: Ameniza dores de barriga, dores de cabeça, e qualquer mal estar relacionado ao
fígado.

Sálvia: pode ser usada para problemas gastrointestinais, lesões e inflamações da pele.

Hortelã: trata problemas digestivos como má digestão, flatulência, enjoo ou vômitos, também tem
efeito calmante.

Agora conte a seu filho quais plantas medicinais você conhece e já usou, ou costuma usar.



E pra ele, que chá você já fez? Quando ele era bebê precisou usar algum chá?

O chá é ótimo para momentos aconchegantes em família, por isso se você tem algum tipo de chá faça e
tome junto com seu filho. (Chás: camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã, maçã e outros)

Registro: Peça a seu filho que conte o que achou do chá e faça um desenho desse momento ou tire

uma foto.

Se possível plante um muda de planta medicinal com seu filho, será muito gratificante.



ÁREA: MATEMÁTICA EIXO: NÚMEROS

CONTEÚDO: Números – Contagem oral em contextos diversos

OBJETIVOS: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números,
entendendo- o como uma conquista da humanidade.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Nessa atividade vamos trabalhar contagem usando um círculo em formato de pizza, vamos precisar
de dois círculos que podem ser de papelão ou papel. Primeiro divida os dois círculos em oito partes
iguais, numere um dos círculos de 1 a 8 e no outro recorte e cole círculos de papel de 1 a 8 também,
como na figura abaixo.

Podemos fazer os círculos usando moedas para riscar e recortar.

Recorte os números abaixo para fazer o sorteio, peça a criança para sortear um número e ajude-a a
localizar o pedaço de pizza correspondente e montar todas as partes.

1 2 3 4 5 6 7 8



ÁREA: CULTURA CORPORAL

EIXO:BRINCADEIRA DE DESTREZAS E DESAFIOS CORPORAIS

CONTEÚDO: BRINCADEIRA INFANTIL - AMARELINHA

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:

FOLCLORE: MITOS, LENDAS, CANTIGAS, COSTUMES, BRINCADEIRAS INFANTINS...

Precisamos despertar nas crianças sentimentos de emoção, de entusiasmo e de amor
pelas coisas de nossa terra, conduzi-los a conhecer seu passado para entender o
presente e valorizar esse legado, preservando toda a poesia, a ingenuidade e a pureza
da nossa sabedoria popular.

Vamos conhecer algumas brincadeiras infantis e saber como se brinca, a
primeira será a amarelinha.

Jogos Populares

Os jogos populares são brincadeiras tradicionais e que podem ser jogadas individualmente ou em
grupo.

Amarelinha

O responsável vai brincar junto com a criança, a amarelinha pode ser riscada no
quintal ou em papel.

Tela do artista Ivan Cruz representando a brincadeira da amarelinha



Jogada em grupo, no chão é desenhada uma sequência de uma e depois duas quadras. São
feitos dez quadrados e cada um leva um número (de 1 a 10).

Com uma pedra, por exemplo, cada jogador deve acertar na casa dos números em sequências e
ir pulando (com um e dois pés) cada quadra, até chegar no final.

O jogador não pode pisar no número que está a pedra, nem nas linhas dos quadrados. Assim,
ganha quem conseguir atingir todos os números e pular sem pisar fora ou na quadra que está
lançada a pedra.
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