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ÁREA: MATEMÁTICA

CONTEÚDO: Números.

OBJETIVOS: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números,
entendendo-o como uma conquista da humanidade; ampliar e aprofundar os conhecimentos de
noções de números, explorando-os em diferentes contextos.

Agora vamos relembrar os
numerais?

Muito bem! Agora faça o que se pede:



CULTURA CORPORAL

ÁREA: Cultura corporal.
CONTEÚDOS: Dança.

OBJETIVOS: Criar uma dimensão estética e artística
com as ações corporais a fim de mostrar uma
determinada forma ou imagem com movimentos
corporais.

Você já escutou aquela música “Cinco patinhos”? Vamos
relembrar?
https://www.youtube.com/watch?v=1zlTwy7iYZc

Agora que você já relembrou, que tal você desenhar para
mim 5 lindos patinhos?

https://www.youtube.com/watch?v=1zlTwy7iYZc


LÍNGUA PORTUGUESA

ÁREA: Língua Portuguesa
CONTEÚDOS: Conhecimento e grafia das letras do alfabeto.
OBJETIVO: Compreender a linguagem escrita como instrumento de informação, registro,

comunicação, fruição, organização do próprio pensamento e do conhecimento historicamente

acumulado, por meio da vivência das diferentes situações de uso social.

Olá crianças! Tudo bem? Vamos continuar relembrando a primeira letrinha do alfabeto?



ARTE

CONTEÚDOS: Observação sensível do mundo com todos os sentidos.

OBJETIVOS: Expressar sentimentos e emoções através da pintura relacionando com cheiros,
sons, sensações trazidas pela memória.

Atividade: Colocar uma música calma e tranquila, com volume baixo, de fundo para iniciar a
atividade;

 Pedir para a criança fechar os olhos e pensar em cenas que viveu em família ou com
amiguinhos;

 Lembrar do gosto da comida favorita;
 Sentir o cheiro que mais gosta;
 Pensar num lugar que acha bonito;
 Qual som que mais gosta;
 Num animal;
 Numa pessoa; etc.

Em seguida entregar uma folha e materiais de pintura: giz, tinta, lápis de cor, o que achar melhor
ou deixar a criança escolher e pedir para que desenhe o que estiver sentindo: não precisa ser um
desenho real de coisas que existem, explique que ela precisa apenas deixar o sentimento dela ir
para o papel e que muitas vezes o sentimento não tem forma, mas pode ter cor, movimentos e
tamanhos.

Registro: Tire fotos para guardar e a folha com a expressão da criança deverá ser entregue à
professora com o nome.


