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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


ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA/ORALIDADE.

CONTEÚDO: A língua como instrumento de comunicação social-ampliação de usos e contextos da
linguagem oral.

OBJETIVO: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando repertório
vocabular.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Pergunte para a criança o nome das partes do rosto tocando
e perguntando: O que é isso? Como olhos, nariz, boca e orelha em seguida recorte as partes e peça a ela
que monte o rostinho.

REGISTRO: Auxilie a criança a montar o rostinho colando as partes.



ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA-LEITURA.

CONTEÚDO: A palavra como representação de objetos.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Recortar 4 rótulos de alimentos ou produtos que a criança consome
com freqüência e mostre a ela que ali está escrito tal coisa..., mostre as letras e ajude ela a pronunciar de forma correta os
nomes, assim ela fará uma leitura intuitiva.



REGISTRO: Peça à criança que cole esses rótulos na folha como atividade.


