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ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA.

CONTEÚDO: LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL. (JOGOS VERBAIS)

OBJETIVO: COMPREENDER O USO DA LINGUAGEM ORAL E ESCRITA COMO MEIO DE
DIÁLOGO, ELABORAÇÃO DE IDEIAS, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO,
ATRAVÉS DE JOGOS E BRINCADEIRAS

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: OLÁ CRIANÇAS, VAMOS BRINCAR? ESSA
ATIVIDADE CHAMA “JOGO DAS VOGAIS”, É SUPER FÁCIL DE FAZER E AUXILIA NO
RECONHECIMENTO E PAREAMENTO DAS LETRAS. VAMOS PRECISAR DE UM PEDAÇO DE
PAPELÃO, CANETINHA E TESOURA. A MAMÃE IRÁ DESENHAR E RECORTAR DEZ CÍRCULOS,
DEPOIS ESCREVERAS VOGAIS.
ENTÃO, VAMOS LÁASSISTIRAO VÍDEO DAATIVIDADE?

https://youtu.be/YuQawfrk1IA

REGISTRO: ASSISTA O VÍDEO COM A CRIANÇA E TIRE UMA FOTO PARA POSTAR NO
GRUPO. OBRIGADAFAMÍLIA!

https://youtu.be/YuQawfrk1IA


ÁREA: Lingua Portuguesa

EIXO: Escrita

CONTEÚDOS Nomes – Funcção Social

OBJETIVOS Desenvolver a ideia de representação da escrita, usando códigos
linguísticos. instrumentalização folha de sulfite, canetinha, cola papel colorido para
picar ou cortar.

Desenvolvimento da atividade: em uma folha de sulfite, escreva a letra inicial do
nome da criança e nomeie- a. (exemplo, júlia, escreva a letra J e diga para a
criança que esta letra se chama jota e que o nome dela se inicia com esta letra). A
letra deverá ser escrita tipo bastão, maiúscula e em tamanho grande. peça para a
criança rasgar papéis em pedaços pequenos ou caso ela já consiga manusear a
tesoura peça para ela recortar os papéis, sempre supervisionando. pode ser
panfletos, folhas de revistas, papéis de presente ou qualquer papel colorido que
tiver em casa. passe cola sobre a letra e peça para a criança colar os papéizinhos
sobre ela.

Após o término da atividade, relembre com a criança o nome da letra e também que
esta é a inicial do nome dela. Auxilie-a sempre que necessário, mas não faça por
ela.



ÁREA: Música

EIXO: Apreciação Musical e Contextualização

CONTEÚDOS: Música Infantil

OBJETIVOS: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais,
concebendo a música como produto histórico-cultural.

Desenvolvimento da atividade

Hoje vamos aprender uma música e além de aprender a cantar, vamos usar as nossas
mãozinhas para fazer o que a música pede. Peça, a um adulto para colocar o link abaixo, para
você aprender cantar e fazer os gestos. Divirta-se e seria muito legal um adulto filmar você
fazendo essa atividade e depois nos envie no nosso grupo. Beijos! Música: Com as minhas mãos:
https://www.youtube.com/watch?v=t8jeTLlIlJw

Desenhe a mão da criança:

Registro: tire uma foto da criança cantando e coloque no grupo.

REA: Cultura corporal

https://www.youtube.com/watch?v=t8jeTLlIlJw


EIXO: Destreza e desafios corporais.

CONTEÚDOS: Corpo, gesto e movimento.

OBJETIVOS: Realizar movimentos manipulativos de pegar, largar, lançar, etc

Nós vamos brincar de pescar, mas será tampinhas! Quem aí já pesou? Ou viu alguém
pescando, vamos tentar? Nessa atividade nós precisaremos da ajuda de um adulto para
providenciar: Recipiente com água; Tampinhas; Pregador de roupa ou pegador de macarrão.
Nós treinaremos as nossas mãozinhas e a nossa contagem.

Siga os passos: Coloque todas as tampinhas dentro do recipiente com água. Agora, com
um prendedor ou pegador de macarrão, nós tiraremos as tampinhas de dentro da água, sempre
contando: 1,2,3... Essa atividade também pode ser feita: com uma colher, uma peneira, etc...


