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ÁREA:MATEMÁTICA E MÚSICA- Eixo: Números

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos; (usando também a música e os gestos para
a aprendizagem dos numerais e também a sequência numérica).

Leitura de números em diferentes situações.

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números,
entendendo-o como uma conquista da humanidade.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nas atividades desta semana vamos trabalhar o
conceito de número e sua quantidade.

Para iniciar vamos assistir e cantar com a Mariana (Galinha Pintadinha) contando de 1 a 10:

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

Depois da música para lembrar a contagem dos números, agora vamos desenhar ou carimbar
usando tinta e o dedo a quantidade indicada na atividade como mostra a figura abaixo:

Mariana - DVD Galinha Pintadinha

https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE
https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE&index=8&list=PLoG2IERDbMrVjK1kuaLIL3sNaLiJ9qjpa
https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE&index=8&list=PLoG2IERDbMrVjK1kuaLIL3sNaLiJ9qjpa
https://www.youtube.com/watch?v=orxxp-3gBiE&index=8&list=PLoG2IERDbMrVjK1kuaLIL3sNaLiJ9qjpa


REGISTRO:
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ÁREA:MATEMÁTICA - Eixo Números

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos;
Leitura de números em diferentes situações.

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números,
entendendo-o como uma conquista da humanidade.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Continuando com a atividade de números, vamos
colocar em cada casinha da caixa de ovos a quantidade indicada.

Utilizaremos uma caixa ou bandeja de ovo (pode recortar para deixar 10 casinhas) e feijão,
botões, pedrinhas, bolinhas de crepom ou outro material que tiver em casa. Escreva os números
de 1 a 10 nas casinhas para a criança colocar a quantidade indicada dentro delas.



REGISTRO: Caso não tenha a caixa de ovos pode utilizar a imagem abaixo
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ÁREA:CIÊNCIAS: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDO: Grupos sociais, instituições e organizações: grupo familiar

OBJETIVO: perceber-se como sujeito singular e social / estabelecer com seu próprio gênero e
etnia uma relação afetiva de pertencimento, como referência identitária e de auto-estima.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nesta vamos falar sobre família! Identificar as pessoas
de sua família e a valorizar a família como um todo produzindo uma representação de cada um
dos membros da família.

Para realizar esta atividade vamos precisar de garrafinhas vazias (de iogurte, de refrigerante ou
outra garrafinha de plástico), um pedaço de papel para fazer os rostos (podem ser colados na
ponta da garrafinha ou usando um palito ou canudo). As partes do corpo e os acessórios podem
ser desenhados em sulfite, recortados e colados no corpo feito de garrafinha.

A ideia é confeccionar todos os membros da família!!!

REGISTRO:

Desenho ou foto da atividade realizada pela criança.
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ÁREA:ARTE: ARTES VISUAIS - Eixo Percepção e Sentido

CONTEÚDO: Pesquisas sensoriais (diferentes sensações proporcionadas pela manipulação de
materiais, instrumentos e suportes diversos)

OBJETIVO: Experienciar momentos de observação sensível do mundo com todos os sentidos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Uma das maneiras de ajudarmos nossas crianças
a desenvolver a sua autoestima é se conhecer. Sabendo como somos fisicamente
aprendemos a gostar do que vemos, mesmo que seja diferente do que a sociedade define como
padrão para qualquer coisa. Esta brincadeira do desenho pela metade é um jeito de brincar de
desenhar e se conhecer ao mesmo tempo.

Para esta atividade vamos precisar de um espelho que caiba o rosto da criança, sulfite, fita
adesiva, lápis de cor.

Vamos prender o sulfite na metade do espelho usando a fita adesiva, de modo que apareça
apenas metade do rosto da criança.

Em seguida a criança fará o desenho da parte que falta do seu
rosto usando os lápis de cor.

Como no exemplo ao lado

REGISTRO:

Desenho ou foto da atividade realizada pela criança.


