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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 (CONTAÇÃO DE HISTÓRIA)

OBJETIVO: Desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES

A leitura é fundamental para a formação de nossas crianças, porque as acompanhará por toda a
sua trajetória escolar e de vida. O hábito de leitura expandirá seus horizontes e sua forma de ver
e sentir o mundo. Através da leitura a criança adquire uma postura crítico-reflexiva, extremamente
relevante à sua formação.

Vamos conhecer a história: Bom dia todas as cores de Ruth Rocha

Com muita atenção vamos ouvir a professora.



Vamos entender a história



Qual o principal personagem da história?

Qual era a cor preferida do camaleão?

Quais outros animais aparecem na história?

Qual sua cor preferida?

Após, vamos trabalhar a palavra

C A M A L E Ã O

Letra inicial

Letra final



ÁREA:CIÊNCIAS DA NATUREZA EIXO: SERES VIVOS

CONTEÚDO: Animais e plantas

OBJETIVO: Reconhecer 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

Hoje vamos conhecer o camaleão.

Habitat e comportamento dos camaleões

Os camaleões apresentam-se distribuídos principalmente na África, Madagáscar, além do
sul da Europa, Arábia, Índia e Sri Lanka. Nesses locais são encontrados habitando
regiões de florestas, savanas, bem como plantações. Apresentam hábitos diurnos e
passam a maior parte do tempo em cima de árvores, sendo assim, são animais de hábitos
arborícolas. Apresentam movimentos lentos, o que os torna presas fáceis de seus
predadores.



Os camaleões alimentam-se principalmente de insetos voadores, podendo também estar
incluídos em sua dieta outros pequenos invertebrados. Apresentam uma coloração que
pode variar conforme o ambiente, sendo influenciada, por exemplo, pela iluminação ou
conforme a mudança de sensações – nesses casos, o sistema nervoso atua sobre as
células de pigmentos

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 DA ATIVIDADE

Vamos trabalhar quantidade usando um círculo de cores, prendedores e um dado de

quantidades e um de cores.

1º a criança joga o dado colorido para saber em qual casa ela vai colocar os

prendedores.

2º a criança joga o dado das quantidades para saber quantos prendedores ela vai

colocar na casinha.

https://www.biologianet.com/zoologia/insetos.htm
https://www.biologianet.com/zoologia/invertebrados.htm


O registro será através do desenho.



ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: FAZER ARTÍSTICO

CONTEÚDO: Pintura

OBJETIVO: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes
materiais- tradicionais e alternativos- no fazer plástico visual em proposta artística.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Vamos explorar cores usando elementos da natureza como a cenoura, beterraba,

cacau, pó de café, beringela, couve, espinafre.

Modo de fazer

Bata os legumes separadamente no liquidificador com um pouquinho de água, coe e

já esta pronto a tinta. Use a criatividade e divirta-se.


