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

CONTEÚDO: IDENTIDADE: CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E DIFERENÇAS INDIVIDUAIS.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:Mostre a imagem da criança no espelho e fale de suas
características físicas; a cor da pele, dos olhos, dos cabelos, tipo de cabelo, etc. e mencionar que uma
pessoa é diferente da outra e que somos todos diferentes e que todos são especiais.

REGISTRO: Peça à criança que desenhe seu rosto, com o material que você tem aí (caneta, lápis, etc.)
assim como ela viu no espelho, auxilie um pouco, deixe que ela faça do seu jeito, elogie sempre, ela está em
fase de desenvolvimento.



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: Pegue um sabonete do uso mesmo, um shampoo que a
criança usa ou o perfume dela e também o creme dental da criança. Delicadamente vende os olhos da
criança e pega o sabonete e dê pra ela cheirar e pergunte o que é, assim com todos os itens sugeridos. Você
também pode escolher outros itens para a criança cheirar desde que ela esteja acostumada com eles e que
não seja nada tóxico para ela. E vá perguntado e dando dicas até ela acertar.

REGISTRO: Aqui mesmo neste espaço peça à criança que faça o desenho do produto que ela cheirou que
mais gostou.



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: Coloque as mãozinhas da criança sobre a folha e contorne
toda a mãozinha dela. Depois mostre sua mão peça a ela que repita a palavra mão, mostre as unhas e peça
a ela que repita unha, conte os dedos junto com ela, qual dedo maior e qual menor, o mais fino e o mais
grosso, o mais longo e o mais curto. Que ela vá repetindo sempre da forma correta da pronuncia.

REGISTRO: Faça aqui o contorno da mãozinha da criança



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

CONTEÚDO: HIGIENE PESSOAL

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: Converse com a criança sobre os cuidados que todos nós
devemos ter com nosso corpo como: a importância de tomar banho todos os dias e lavar bem todas as
partes do corpo com sabão, lavar bem os cabelos; de deixar cortar as unhas das mãos e dos pés para que os
germens e bactérias não entrem nelas; lavar as mãos antes de comer alguma coisa para evitar vermes e
vírus, depois de usar o banheiro, quando chegar em casa da rua e a todo momento se possível; falar da
escovação dos dentes para evitar o bichinho da cárie.

REGISTRO:Mostre a figura abaixo reforçando assim os hábitos de higiene para a melhor prevenção as
doenças e vermes e depois peça a ela para pintar o desenho do jeito dela. Elogie.




