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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: No espaço do registro de atividades faça a inicial do nome da
criança com letra de forma maiúscula. Peça para a criança colar palitos de fósforos ou pedacinhos de tecidos
ou lã, ou o que você tiver em casa, colar contornando a letra inicial do nome.

REGISTRO:



ÁREA: CIÊNCIA DA NATUREZA/ SERES HUMANOS E QUALIDADE DE VIDA.

CONTEÚDO: Alimentação: tipos de alimentos; propriedades dos alimentos; texturas variadas.

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: Proporcionar uma experiência para a criança onde ela vivencia as
texturas, sabores, cheiros, noção de higiene e outros. Fazer com a criança gelatina do sabro de sua
preferência. Mostre ela que a gelatina está liquida e mostre depois de gelada que ela ficou sólida, pouco
pastosa.

REGISTRO: Postar fotos no grupo, se possível.



ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA/ORALIDADE.

CONTEÚDO: A linguagem como objeto de apreciação - jogos verbais.

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Fazer esta brincadeira com a criança, diga essa parlenda e
depois você fala um, dois, feijão com?? Para ela responder em seguida e assim por diante.

Letras
Um, dois, feijão com arroz
Três, quatro, feijão no prato
Cinco, seis, falar inglês
Sete, oito, comer biscoitos
Nove e dez, comer pastéis

Um, dois, feijão com arroz
Três, quatro, feijão no prato
Cinco, seis, falar inglês
Sete, oito, comer biscoitos
Nove e dez, comer pastéis

REGISTRO: Se possível grave um áudio e me envia no grupo ou faça um vídeo.



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 e aproveitando a
parlenda acima do “um, dois, feijão com arroz “ peça para a criança procurar o arroz e circular, depois onde
estão feijão circule novamente e assim por diante. Diga que nem tudo irá ter no panfleto.

REGISTRO: Envie o panfleto junto com as atividades.


