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ÁREA: MATEMÁTICA.

CONTEÚDO: GRANDEZAS E MEDIDAS.

OBJETIVO: trabalhar a percepção visual, a observação, exploração , manipulação e identifiação
das características dos objetos:

NOÇÕES DE DIMENSÃO: GRANDE, PEQUENO/ NOÇÕES DE MASSA: PESADO, LEVE/.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Peça para a mamãe pegar vários pares de meias de dieferentes tamanhos. Espalhar os pés das
meias de tamanhos diferentes sobre a mesa, cama ou mesmo no tapete da sala Peçã para a
criança observar cada peça comparar tamanhos e encontrar o outro pé formando os pares. Conte
quantos pares de meias você encontrou. Enrole as meias fazendo uma bolinha de cada par.
Depois observe qual é o maior e qual é o menor, compare também qual é mais pesado e o mais
leve.

REGISTRO: TIRE UMA FOTO BEM BONITA PARA A PROFESSORA VER, O QUANTO QUE
VOCÊ JÁ APRENDEU. PARABÉNS, VOCÊ VAI ACERTAR TUDO, TENHO CERTEZA!!



ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA/ORALIDADE.

CONTEÚDO: A linguagem como objeto de apreciação - jogos verbais.

OBJETIVO: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo,
elaboração das idéias, registro e transmissão de conhecimento e de autorregulação da conduta.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Fazer esta brincadeira com a criança, na primeira vez
você pergunta e responde também até ela aprender e começar a responder ás perguntas.

Cadê o toucinho que estava aqui?

Jeito de brincar

Uma criança estende a mão para a outra, que toca em cada dedo e diz o nome popular dele:
mindinho, seu vizinho, pai-de-todos, fura-bolos e mata-piolho. Ou diz os versos abaixo.

Em seguida, toca na palma da mão com o dedo indicador e pergunta: "Cadê o toucinho que
estava aqui?". E o outro responde: "Gato comeu". E o diálogo continua:

Pergunta: "Cadê o gato?
Resposta: "Foi pro mato."
Pergunta: "Cadê o mato?"
Resposta: "Fogo queimou."
Pergunta: "Cadê o fogo?"
Resposta: "Água apagou."
Pergunta: "Cadê a água?"
Resposta: "Boi bebeu."
Pergunta: "Cadê o boi?"
Resposta: "Foi carrear trigo."
Pergunta: "Cadê o trigo?"
Resposta: "Galinha espalhou."
Pergunta: "Cadê a galinha?
Resposta: "Foi botar ovo."
Pergunta: "Cadê o ovo?"
Resposta: "Frade bebeu"
Pergunta: "Cadê o Frade?"
Resposta: "Foi rezar uma missa."
Pergunta: "Cadê a missa?"

Nessa hora, a pessoa que perguntou percorre o braço da outra com o dedo médio e o indicador
como se fossem pezinhos. Ela vai até embaixo do braço da outra até fazer cócegas, enquanto diz:
"Foi por aqui, aqui, aqui...ACHOU!"

REGISTRO: Se possível grave um áudio e me envia no grupo ou faça um vídeo.



ÁREA: CIÊNCIA DA NATUREZA.

CONTEÚDO: Alimentação/tipos de alimentos.

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e qualidade de vida a partir
da necessidade da higiene pessoal e coletiva.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Utilizando um panfleto de supermercado vá com a
criança na parte de hortifruti, fale dos legumes, nomes, cores, sabores, de qual ela mais gosta,
explore ao máximo, diga que elas são importantes para nossa saúde do nosso corpo e fica uma
delicia na sopa.

REGISTRO: Peça a criança que circule todas os legumes do panfleto e envie o panfleto junto
com as atividades. Cole panfleto no espaço acima



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

CONTEÚDO: IDENTIDADE: NOME.

OBJETIVO: Conhecer o modo de produção e organização da Vida social e as práticas culturais
de sua época e de outras e reconhecendo o homem como sujeito histórico e agente
transformador.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: No espaço do registro de atividades faça a inicial do
nome da criança com letra de forma maiúscula. Peça para a criança passar o giz de cera, caneta
ou lápis 3 vezes em cima desta inicial. Diga o nome desta inicial.

REGISTRO:



ÁREA: CIÊNCIA DA NATUREZA/ SERES HUMANOS E QUALIDADE DE VIDA.

CONTEÚDO: Alimentação: tipos de alimentos; propriedades dos alimentos; texturas variadas.

OBJETIVO: Compreender os fenômenos da natureza em sua dinâmica de permanência e
mudança, sua gênese e seu desenvolvimento, tendo com eixo a transformação da natureza, a
relação da humanidade com a natureza.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Proporcionar uma experiência para a criança onde ela
vivencia as texturas, sabores, cheiros, noção de higiene e outros. Faça com a criança um bolo de
cenoura ou outro de sua preferência ou mesmo pão caseiro. Ensine que primeiro devemos lavar
bem as mãos, que ela ajude em tudo desde colocar os ingredientes a misturar a massa e ver o
bolo crescer no forno com todos os cuidados e proteção a ela.

REGISTRO: Postar fotos no grupo, se possível.
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