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ÁREAS:CIÊNCIAS NATURAIS/ LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDO: DIA E NOITE – SOL, LUA E ESTRELAS/ FUNÇÃO SOCIAL DA LEITURA COMO
FORMA DE COMUNICAÇÃO E APROPRIAÇÃO.

OBJETIVO: Adquirir noções sobre a existência do universo e seus componentes, bem como sua
influência nos elementos que constituem a vida em nosso planeta.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nossa atividade desta semana vai falar sobre o dia e a

noite; o Sol, a Lua e as Estrelas:

Perguntar para a criança como: o que é o sol? O que são as estrelas? O que é a Lua? Onde eles

ficam? Dá pra ir ao Sol? É possível ir à Lua? Alguém já foi à Lua? De que modo? Já repararam

que a lua muda de formato no céu de tempos em tempos? Perguntar às crianças o que é o dia; o

que as crianças fazem durante o dia e o que fazem à

noite; o que diferencia o dia da noite; quais cores

veêm no céu durante o dia e à noite, quais os animais

possuem hábitos diurnos e quais são os de hábitos

noturnos. A noite junto com os pais ou responsáveis

separem um tempinho para observarem, juntos, o céu

à noite.

Tem um livro que trata do dia e da noite e vocês podem assistir a leitura neste vídeo do Canal

Varal de Histórias: https://www.youtube.com/watch?v=fs3Vizxm_FM
REGISTRO:

https://www.youtube.com/watch?v=fs3Vizxm_FM




ÁREAS:MATEMÁTICA / MÚSICA

CONTEÚDOS: Contagem oral em contextos diversos/ uso do som e os gestos como
representação.

OBJETIVO:
- 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;

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

1º momento: iniciar a atividade com o
vídeo “Mariana conta 1”. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE

2º momento: pedir para a criança contar seus brinquedos,
objetos de casa, tampinhas, palitos até o numeral 5.

3º momento: TEMOS 2 OPÇÕES DE MATERIAL:

1ª OPÇÃO: ROLINHOS DE PAPEL
HIGIÊNICO E PRENDEDOR DE ROUPA

2ª OPÇÃO: ROLINHOS DE PAPEL
HIGIÊNICO E GALHOS DE ÁRVORES

Vamos escrever os números de 1 a 5 (um em cada
rolinho – pode cortar ao meio e de cada rolinho fazer 2)
como nas imagens ao lado.

Pedir para a criança colocar os prendedores ou
galhos/varetas na quantidade indicada em cada “potinho” .

REGISTRO:

Podem mandar uma foto da atividade

https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE


ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE: EIXO I-RELAÇÃO INDIVÍDUO- SOCIEDADE.

CONTEÚDO: IDENTIDADE: NOME.

OBJETIVO: Conhecer o modo de produção e organização da ida social e as práticas culturais de sua época
e de outras.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Envolver a criança no reconhecimento do nome. Quando for
escrever o nome da criança nas atividades da escola, em algum pertence de identificação como mochila,
máscaras, escova, uniforme, etc.. mostrar à criança o NOME dela, chame a atenção dela para o seu nome,
que ela veja você escrevendo o nome dela.

REGISTRO: Escreva o nome da criança com letra maiúscula e de forma em um papel e peça para ela
contornar seu nome com o dedo.



ÁREA: CIÊNCIA DA NATUREZA/SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.

CONTEÚDO: Os sentidos do corpo humano (paladar, olfato, tato, audição, visão).

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e qualidade de vida a partir do
conhecimento do corpo.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assistir o vídeo com a criança que fala sobre um livro. Depois
mostre a ela algo gelado podendo ser uma pedra de gelo, coloque-a em sua mão e diga que é gelada. Deixar

ela brincar. Depois mostre algo quente como a comida quando acaba de ficar pronta e diga que está quente.
E só depois fazer a atividade.

Livro TOCAR de Ruth Rocha: https://www.youtube.com/watch?v=Ox7rYRYl4vo

REGISTRO: Ajude à criança nesta atividade.

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7rYRYl4vo

