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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 CRIANÇA.



ÁREA: Cultura Corporal EIXO: Brincadeiras de situações opositivas

CONTEÚDO: Jogos coletivo

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: BRINCAR

Vamos comemorar a semana da criança.

Porque brincar é essencial para o desenvolvimento das crianças?

Brincar é coisa séria e precisamos permitir que nossas crianças vivenciem isso.
O brincar aflora a criatividade de forma significativa e constante e estimula
aprendizagens diversas. Mesmo que pareça um simples brincar, há habilidades
desenvolvidas a cada estímulo.

1 - Bola ao centro

Antes de começar a brincadeira, enumere as crianças, de um em um, colando uma
etiqueta ou usando a caneta. Para fixar bem o número, diga-o em voz alta para
cada um deles. Dispostos em um círculo, alguém deve ir para o centro, jogar a bola
para cima e gritar o número de um colega. A criança que corresponde aquele
número deve movimentar-se para pegar a bola. Caso ela consiga, irá para o centro.
Caso contrário, volta para seu lugar.



Bola no balde

Mais uma brincadeira inspirada em um esporte, dessa vez, no basquete. No lugar da
cesta use um balde, determine uma distância limite para o arremesso. Em fila, as
crianças vão fazendo suas tentativas de acertar a bola no balde. O ganhador será
aquele que marcar o maior número de pontos.

ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: FAZER ARTÍSTICO

CONTEÚDO: Modelagem

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Hoje vamos aprender a fazer amoeba caseira

O responsável fará junto com a crianças

Ingredientes

Vamos precisar de :



* 50ml de detergente

* 50 ml de cola branca

* 20g de talco

Tinta ou corante

Modo de fazer

Misture bem todos os ingredientes e divirta-se



ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: FAZER ARTÍSTICO

CONTEÚDO: Recorte e Colagem

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Recorte e colagem

Atividades que envolvem colagem, desenho, pintura e até mesmo modelagem são essenciais

para promover a criatividade, a autonomia, a expressão e socialização das crianças. Este tipo de

atividade auxilia também no desenvolvimento da coordenação motora fina, percepção visual e

imaginação.

Vamos precisar de um rolinho de papel higiênico, tinta guache e uma folha de papel.

Coloque um pouco de tinta em uma vasilha e deixe a criança explorar, sentir a textura, o cheiro, a

temperatura. Ao final peça a criança que carimbe as mãos em uma folha de papel,deixe secar,

pinte também o rolinho de papel higiênico. Após auxilie a criança a recortar, vamos montar uma

borboleta.

Observe a figura abaixo.



ÁREA: ARTE LITERÁRIA

CONTEÚDO: Contação de história

OBJETIVO: Desenvolver linguagem oral, estimular o gosto pela leitura.

Envolver as crianças num mundo de fantasia e imaginação.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Vamos conhecer a história “ A borboleta de uma asa só”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ebYef9XrIxc
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