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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 Vida social e as práticas culturais de sua
época e de outras.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Pronuncie de forma bem articulada o NOME da criança e peça
a ela que repita em seguida, depois diga três palavras que rimem com o nome da criança. Ex: Pedro rima
com dedo, com medo e com cedo.



REGISTRO: Escreva o nome da criança com letras de forma grande neste espaço e peça a ela que passe o
dedinho 3 vezes em cima das letras como se fosse o dedinho um lápis e depois que passe com o lápis ou
canetas em cima das letras 3 vezes também.



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

CONTEÚDO: Os sentidos do corpo humano: PALADAR.

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: Faça um copinho de limonada bem sem açúcar e pegue outro
copinho e faça uma limonada bem doce. Peça a criança que beba da limonada com pouca açúcar e pergunte
que gosto tem? Diga que o gosto é AZEDO, estamos trabalhando o PALADAR. Fale das coisas azedas que
temos como limão, mexerica, maracujá, morango.... Depois de a ela a outra limonada com bastante açúcar e
faça a mesma coisa..pergunte o gosto e diga que é doce. Fale das frutas doces que temos: banana, manga,
mamão, melancia..



REGISTRO: Pegue um folheto de supermercado na parte de hortifruti e mostre as frutas a ela e pergunte
ou fale se é doce ou azeda. Peça a ela que circule as frutas doces de caneta e as azedas de lápis, destaque a
parte da atividade e cole neste espaço (pode colar dobrada se quiser)



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. Quanto mais palavras a criança pronunciar e ver a relação com as figuras melhor! Vamos lá!!

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Assista com a criança o vídeo da música “O QUE É QUE TEM
NA SOPA DO NENEM” da PALAVRA CANTADA. Se não conseguir aí vai a letra pra você ler para a criança ou
cantar mesmo..

Sopa
Palavra Cantada

O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem espinafre?
Será que tem tomate?
Será que tem feijão?
Será que tem agrião?
É um, é dois, é três

O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem farinha?
Será que tem balinha?
Será que tem macarrão?
Será que tem caminhão?
É um, é dois, é três

O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem rabanete?
Será que tem sorvete?
Será que tem berinjela?
Será que tem panela?
É um, é dois, é três

O que que tem na sopa do neném?
O que que tem na sopa do neném?
Será que tem mandioca?
Será que tem minhoca?
Será que tem jacaré?
Será que tem chulé?
É um, é dois, é três

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00lRwXDkdgprd19cU_cAqI6ggHWDA:1618061931110&q=Palavra+Cantada&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMytzMrNWcTKH5CYk1hWlKjgnJhXkpiSCAAr_60TIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjphoO15vPvAhV6LLkGHaFYDYcQMTAAegQIAxAD


REGISTRO: No folheto de supermercado peça a criança que circule os produtos que tenha na letra da
música. Quanto mais melhor! Depois de pronto cole o folheto neste espaço.



ÁREA: CIÊNCIA DA NATUREZA.

CONTEÚDO: Ser humano, saúde e qualidade de vida.

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: Se possível assistam ao vídeo com a criança. Ensine a ela a
forma correta que devemos espirrar ou tossir, “NO MEIO DO BRAÇO”. Faça de conta que você irá espirrar e
mostre a ela, peça que ela repita e a elogie quando acertar.

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

Minuto Saúde - Etiquetas de higiene

REGISTRO:Mostre a figura abaixo e peça a criança que circule ela espirrando: menina ou menino?

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