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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

CONTEÚDOS: Práticas de leitura; Leitura de diferente gênero textual . Cordel

OBJETIVOS: Enriquecer as experiências infantis, desenvolvendo diversas formas de
linguagem.

Instigar a imaginação

Conhecer e valorizar algumas manifestações folclóricas.



DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Cordel

Típica da cultura nordestina, a literatura de cordel conta histórias com ritmo e humor próprios.

Marcado pelas rimas, o cordel é um jeito de contar histórias que tem uma forma

única no papel e também na voz. Ler, ouvir, escrever e declamar cordéis com as

crianças é uma maneira de trabalhar o desenvolvimento da linguagem, focando nas

relações entre escrita e oralidade.

Existe cordel de folclore, de contos de fadas, de fábulas, de História do Brasil e

muito mais.

Vamos assistir ao vídeo para aprendermos o que é o Cordel.

https://youtu.be/P3xqKjsemI4 (Quintal da cultura)

https://labedu.org.br/era-uma-vez-uma-historia-que-tinha-muitos-jeitos-de-ser-contada/
https://youtu.be/P3xqKjsemI4


Cordel sobre o dia das crianças

https://www.youtube.com/watch?v=L2n4jkNV4iw

O adulto fará a leitura do poema

CORDEL DA PESCARIA

Pedrinho era um garoto

que gostava de pescar.

Certo dia bem cedinho

começou a preparar,

arrumou a vara e a isca

e uma bolsa pra guardar.

Ele saiu animado

e começou a andar.

Mas ele não foi sozinho,

alguém tinha que ajudar.

Chamou o seu cãozinho

para lhe acompanhar.

Vamos depressa cãozinho,

eu quero logo chegar.

ja estou bem cansado

e não quero desanimar.

Vou jogar a isca e o anzol,

pra muitos peixes pegar

Ele não teve sorte.

Foi grande a decepção

o rio estava secando

teve dor no coração

a água estava tão pouca

cheia de poluição.

https://www.youtube.com/watch?v=L2n4jkNV4iw


Área: Língua Portuguesa Eixo: Escrita

CONTEÚDO: Formas de comunicação escrita – Função comunicativa da linguagem escrita

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Parlenda

As parlendas são combinações de palavras com temática infantil, que fazem parte do

folclore brasileiro. Passadas de geração em geração, as parlendas são rimas usadas

como brincadeira pelas crianças.

O adulto vai ler a parlenda para a criança

PARLENDA

Agora peça a criança para dizer oralmente quais palavras estão rimando no texto.

Ex: jarro rima com barro

Estimule a criança a formar novas rimas, pode ser com nomes, com frutas, animais, objetos.

Desenhe o que rima no texto.



ÁREA: Música EIXO: Apreciação musical e contextualização

CONTEÚDO: Músicas das diversas regiões do Brasil.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE Cantigas de roda

Cantigas de Roda são um tipo de canção popular, que está diretamente relacionada com a

brincadeira de roda. A prática é comum em todo o Brasil e faz parte do folclore brasileiro.

Consiste em formar um grupo com várias crianças, dar as mãos e cantar uma música com

características próprias, como melodia e ritmo equivalentes à cultura local, letras de fácil

compreensão, temas referentes à realidade da criança ou ao seu universo imaginário.



Cantigas de roda para brincar juntos

Ciranda, cirandinha

Vamos todos cirandar!

Vamos dar a meia volta

Volta e meia vamos dar

O anel que tu me destes

Era vidro e se quebrou

O amor que tu me tinhas

Era pouco e se acabou

Por isso, dona Rosa

Entre dentro desta roda

Diga um verso bem bonito

Diga adeus e vá se embora

Adicionar à

https://www.letras.mus.br/cantigas-populares/983988/


ÁREA: CULTURA CORPORAL EIXO: BRINCADEIRAS

CONTEÚDO: Brincadeiras Folclóricas

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: BRINCADEIRAS

Agora vamos fazer uma brincadeira! Vamos brincar de Peteca! Não se sabe exatamente quando
a peteca surgiu, mas desde antes do descobrimento do Brasil ela já era praticada pelos índios
brasileiros como forma de recreação e para se aquecer no inverno. É um esporte praticado em
várias regiões do Brasil, e tem como origem, o estado de Minas Gerais, proveniente dos índios
que habitavam aquela região, que utilizavam tocos de madeira e palha amarrados em penas de
aves, arremessando o artefato entre si como forma de diversão.

O que precisa para fazer uma peteca?

Vocês vão precisar de sacos que podem ser de pano de chão, de lixo, ou sacolas grande

Agora é só brincar.

1. COMO FAZER:

2. CORTE AS ALÇAS DA SACOLA, O FUNDO DELA E AS LATERAIS. ...

3. AMASSE AS FOLHAS DE JORNAL EM FORMATO DE BOLINHA;

4. COLOQUE ESSA BOLINHA NO MEIO DA SACOLA QUE RECORTOU;

5. DÊ O FORMATO DE PETECA, DANDO UMA TORCIDA NA SACOLA;
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