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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: Língua Portuguesa EIXO: Leitura

CONTEÚDO: Leitura pelo professor de diferentes gêneros e portadores textuais.

OBJETIVO: Conhecer os diferentes gêneros orais e escritos e suas características, utilizando-os
nas diversas situações comunicativas.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Nessa atividade vamos trabalhar parlendas e rimas.

A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado

em textos estruturados em versos, como poemas e músicas. Esse

recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais

sonoridade, ritmo e musicalidade.

Vamos trabalhar a parlenda: Corre Cutia

Será que nesse texto tem palavras que rimam?

Vamos tentar descobrir quais palavras rimam com os nomes dos
coleguinhas de sala.

Recorte e cole as palavras que rimam, formando pares.



CUTIA CIPÓ MÃO

TIA AVÓ CHÃO

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

Nessa atividade

vamos conhecer a

Cutia.



A cutia é um roedor. No Brasil, existem sete espécies, todas terrestres e de hábitos

noturnos. Durante o dia, ela se abriga em tocas de outros animais ou ocos de paus.

Vive em matas, capoeiras e plantações, e alimenta-se de frutos e sementes caídos das

árvores. Seu peso varia entre 1,5 e 5,9 quilos e ela pode medir até 64 centímetros.

O corpo da cutia é grosso, sua cabeça é alongada, tem orelhas pequenas e quatro

dentes incisivos longos e curvos, próprios para roer. A cauda é diminuta. As patas

anteriores são bem menores do que as posteriores, o que faz das cutias boas

saltadoras. Elas têm três dedos desenvolvidos, com unhas cortantes. Os pelos da cutia

são ásperos e longos, de cor vermelho-amarelada. A cutia costuma enterrar alimentos

(sementes), que desenterra em tempos de escassez. Por isso, é considerada

importante dispersora de espécies vegetais.

Recorte e cole figuras de animais.

https://escola.britannica.com.br/artigo/roedor/482386
https://escola.britannica.com.br/artigo/Brasil/480842
https://escola.britannica.com.br/artigo/toca/483593
https://escola.britannica.com.br/artigo/semente/482477
https://escola.britannica.com.br/artigo/dente/482646
https://escola.britannica.com.br/artigo/unha-e-garra/481999


ÁREA: CULTURA CORPORAL EIXO:BRINCADEIRAS DE SITUAÇÕES

OPOSITIVAS

CONTEÚDO: Movimento

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de dominío consciente e voluntário das
ações corporais de natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação
de atividades da cultura corporal: as brincadeiras de jogo, de dança e de ginástica,
entre outras.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

Vamos brincar de Corre Cutia.

Conhecida também como Lenço atrás, os participantes sentam-se em

uma roda e cobrem os olhos. Um deles anda em volta com um lenço

na mão para deixar atrás de um dos amigos. E vai cantando a música:

“Corre, cutia, na casa da tia. Corre, cipó, na casa da vó. Lencinho na

mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso jogar?

Ninguém vai olhar?”. O jogador que achar o lenço atrás corre atrás do

que jogou. Quando pegá-lo, ele vira o "cantador", o outro se senta e a

brincadeira

recomeça.



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 SINFONIA DE DONA CUTIA”

Descrição

Dona cutia acordou agitada naquele dia.

Estava disposta a acabar com a calmaria.

Queria mudar a rotina entediada da floresta.

Então, decidiu convidar a bicharada para uma festa.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=t35SG7Fyxb0

Vamos trabalhar sons dos animais, identificação de som/silêncio.


