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NOME DO ALUNO______________________________________________________________

LÍNGUA PORTUGUESA

ÁREA: Língua Portuguesa

CONTEÚDO: Identificação do nome próprio.

OBJETIVO: Reconhecer a letra inicial e final do seu nome; reconhecer as letras do seu nome;
escrever o próprio nome por meio do crachá.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

1- Com o auxílio do crachá escreva a primeira letra do seu nome.



FONTE: https://atividadesparaprofessores.com.br/

2- Com o auxílio do crachá escreva seu nome dentro do retângulo.

3- Pesquise em revista, panfletos e jornais as letras do seu nome. Recorte e cole dentro do
retângulo.

https://atividadesparaprofessores.com.br/


CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

ÁREA: Ciências da Sociedade

CONTEÚDO: Nome como identidade social

OBJETIVO: Perceber que o nome é a referência mais próxima na constituição da sua identidade.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

1- Com ajuda da família (QUE IRÁ ANOTAR AS RESPOSTAS), pesquise o significado seu
nome, quem o escolheu e porque o escolheu.

Significado do nome___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Quem escolheu o nome_________________________________________________________

Por que escolheu o nome________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2- Verbalizar (FALAR) o nome de todas as pessoas que moram com a criança. Ex: pai, mãe,
irmãos, avós e seu parentesco.

3- Com o auxílio de um espelho, peça para a criança se observar. A seguir, peça a ela que faça
seu autorretrato dentro do retângulo.



MATEMÁTICA

ÁREA: Matemática

CONTEÚDO: Quantidade, contagem oral, mais/menos, semelhança, sequência numérica,

OBJETIVO: Comparar a quantidade de letras de seu nome e do nome de sua mãe

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

1- Escreva dentro dos quadrados as letras do seu nome.

2- Com a ajuda de um adulto, escreva dentro dos quadrados as letras do nome de sua mãe.

3- Com a ajuda de um adulto (QUE IRÁ ANOTAR AS RESPOSTAS) compare os dois nomes e
responda.

a- QUANTAS LETRAS TEM SEU NOME?_________________________________________

b- QUANTAS LETRAS TEM O NOME DE SUA MÃE?_________________________________

c- QUAL NOME TEM MAIS LETRAS?____________________________________________

d- QUE LETRA REPETE MAIS NO SEU NOME? QUANTAS VEZES ESSA LETRA REPETE?
PINTE AS LETRAS REPETIDAS.____________________

e- QUE LETRA REPETE MAIS NO NOME DE SUA MÃE? QUANTAS VEZES ESSA LETRA
REPETE? PINTE AS LETRAS REPETIDAS_______________________

f- QUANTOS QUADRADOS VAZIOS SOBRARAM NO SEU NOME?___________________

g- QUANTOS QUADRADOS VAZIOS SOBRARAM NO NOME DE SUA MÃE?______________

h- JUNTANDO TODOS OS QUADRADOS VAZIOS, QUANTOS SOBRARAM? ______________

i- QUANTOS QUADRADOS VOCÊ USOU PARA ESCREVER SEU NOME? ________________



CIÊNCIAS DA NATUREZA

ÁREA: Ciências da Natureza

CONTEÚDO: Características dos seres vivos e da matéria não viva.

OBJETIVO: Reconhecer-se como um ser vivo a partir da compreensão da existência de outros
seres vivos e da matéria não viva.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

1- Assista ao vídeo abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=0ipGXyt3XTA

2- Após assistir ao vídeo, observe sua casa, o que tem dentro e fora dela. Desenhe nos
retângulos abaixo seres vivos e matérias não vivas que você encontrou em sua casa.

Seres vivos

https://www.youtube.com/watch?v=0ipGXyt3XTA


Matéria não viva

3- Com a ajuda de um adulto, cole na folha colorida que a professora enviou e recorte o jogo
dominó dos seres vivos. Brinque com seus familiares.

FONTE: https://br.pinterest.com/pin/439663982350816961/

Qual o objetivo do jogo de dominó?

Para envolver os familiares nesse processo de ensino e aprendizagem baseado na ludicidade,
elaboramos um jogo de dominó personalizado, com os objetivos de desenvolver o raciocínio;
desenvolver a capacidade de observação, atenção e concentração; promover a oralidade e a
socialização com os familiares.

O que desenvolve o jogo de dominó?

Jogo de Dominó desenvolve raciocínio lógico. O Jogo de Dominó é tradicionalmente conhecido
pelas crianças. A atividade instiga a curiosidade e desenvolve o raciocínio dos pequenos que
são incentivados a organizar estratégias para a vitória.

Estratégias

Cada jogador recebe 5 peças. As peças restantes ficam ao lado para serem compradas. O jogo
começa pelo jogador que ganhar no joquempô ou par/impar.

https://br.pinterest.com/pin/439663982350816961/







