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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 e reconhecendo o homem como sujeito histórico e agente transformador. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Pegue o nome da criança que foi junto com o kit dos materiais 

e pronuncie de forma bem articulada o NOME da criança e peça a ela que repita em seguida, depois diga o 

nome da primeira letra do seu nome. Ex: Pedro, seu nome começa com a letra PE, em seguida escolha 

produtos dos panfletos de supermercado que comecem com a letra do nome dela e peça para a criança 

circular e entregue junto com as atividades. 

 

REGISTRO: Entregar panfleto de supermercado com os produtos que iniciam com a mesma letra do 

nome da criança circulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÁREA: CIÊNCIA DA NATUREZA.  

CONTEÚDO:  Seres vivos. 

 

OBJETIVO:  Proporcionar um contato direto entre a criança e os animais, fazendo com que a 

criança conheça espécies variadas, comparar diversos tipos de animais através da observação; 

incentivar a comunicação; observação e conversação sobre imagens e objetos; incentivar o 

respeito à natureza e familiarizar-se com os nomes dos animais; contagem dos animais. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: De forma bem tranquila ir apontando os animais e 
dizendo primeiramente os nomes dos animais e que a criança repita o nome: jacaré, girafa, gato 
e cachorro. Num segundo momento apontar as características de cada animal, as suas diferenças. 
Ex: o focinho de cada um é diferente, as orelhas são diferentes, a cor, a boca, o tamanho, de um 
é maior, no outro é comprido, um tem pescoço comprido o outro não tem..etc... Num outro 
momento conte com as crianças quantos animais tem, mostre também a quantia nos seus 
dedinhos. Que seja divertido! 

 



 

 

 

 



 

 

 

REGISTRO: Postar fotos no grupo, se possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA/ORALIDADE. 

CONTEÚDO: Escuta atenta buscando significado, leitura da receita utilizando a linguagem oral. 

 

OBJETIVO: Compreender a linguagem oral como meio de diálogo, para melhor 

desenvolvimento do ouvir e falar e transmissão de conhecimentos. Identificar neste objeto, 

nesta atividade  as variações de possibilidades que existem: de formas, tamanhos, cores, 

coordenação motora, entre outras. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nossa dica é deixar a criança fazer a sua massinha com 
orientação dos familiares e/ou responsáveis, aproveite para estimular a criança com perguntas 
como: 

Vamos separar os ingredientes?   

O que precisamos para fazer a massinha? Qual a quantidade de água? 

E assim por diante dos demais ingredientes. 

E você vai dando as respostas estimulando assim a fala da criança. 

Importante também que ela mesma coloque os ingredientes, sentido o peso deles, as texturas, 
a cor, o cheiro, a forma como mistura, deixar a própria criança misturar com colher e depois 
com as mãos mesmo. Se ficar grudando vai acrescentando farinha aos poucos. Pode reduzir a 
receita fazendo apenas com a metade dos ingredientes. 

Receita: massa de modelar 

Ingredientes: 

1 xícara de chá de farinha 

¼ xícara de chá de sal 

1 colher de chá de óleo 

1 pacotinho de suco em pó (cor desejada para a massinha) 

2/3 de xícara de chá de água 

Como fazer: 

· Em um recipiente coloque os ingredientes secos, menos o suco em pó e reserve; 

· Leve a água para ferver e assim que ferver adicione o óleo junto da água; 

· Vá despejando a água com óleo fervido sobre a mistura de ingredientes secos; 



· Misture bem e depois adicione o suco em pó para dar cor a massinha de modelar. 

Modele com ela. Opções de o que fazer com a massinha depois de pronta: 

Uma família de cobra, 

Ovinhos da galinha ou passarinho. 

Caracol 

Pãozinho de faz de conta 

Bolachinhas de faz de conta (não é pra ela comer) 

Monstrinhos. 

*ela pode ser guardada na geladeira (dentro de um saquinho) para modelar num outro dia, 

basta por mais um pouco de farinha e começar! 

 

REGISTRO: Se possível fotografe sua criança fazendo a massinha. 

 

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 das frutas, nomes, cores, sabores, de qual ela mais gosta, explore ao máximo, diga 

que elas são importantes para nossa saúde do nosso corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: Peça a criança que circule todas as frutas do panfleto.  


