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ÁREA: CULTURA CORPORAL/ BRINCADEIRAS E DESTREZAS E DESAFIOS CORPORAIS.

CONTEÚDO: Aceitação e compreensão das regras do jogo.

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações corporais de natureza
lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades da cultura corporal.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: A brincadeira é bola ao cesto, você vai precisar de Bolinhas
de plástico ou de papel ou de meias e um Cesto ou balde. A ideia é que a criança mantenha uma certa
distancia do cesto e jogue a bolinha em direção ao cesto e acerte dentro dele. Quando a criança acertar
diga que ela fez um ponto e assim por diante.

REGISTRO: Tire uma foto e me envia no grupo ou no privado.



ÁREA: MATEMÁTICA/ESPAÇO E FORMA.

CONTEÚDO: Noçoes básicas de posição: dentro, fora,embaixo, em cima, na frente, atrás, perto, longe.

OBJETIVO: Que o aluno possa identificar nos objetos e fenômenos da realidade, a existência e a variação
das quantidades.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Pegar alguns objetos ou brinquedos, como bola, boneca, carrinho,
caneca, etc..e colocar alguns objetos em cima da mesa e outros embaixo das cadeiras, por exemplo. Nesse
momento converse com a criança e exemplifique as noções de “em cima” e “em baixo”. -Pergunte para ela
qual objeto está em cima da mesa e qual está embaixo da cadeira. Deixe a criança se expressar. Caso não
consiga dizer o conceito correto, você deve mostrar e informar. Noções dentro e fora, frente e atrás. - Faça
um passeio pela casa e vá explorando nos cenários o conceito embaixo e em cima, e também outros
conceitos como a frente, atrás, dentro, fora, mais perto, mais longe isso também durante o dia-dia da
criança para ela ir assimilando.

REGISTRO: Tire uma foto e envia no particular ou grupo.



ÁREA: ARTE/MÚSICA

CONTEÚDO: Gêneros musicais.

OBJETIVO: Conhecer a música em sua diversidade de gêneros.

Desenvolvimento: Apresentar à criança a música clássica. Peça a ela que dance conforme o ritmo da música.
Sugestão: youtube:"Carnaval dos animais - final" de Camille Saint Saens ou Saint-Saens - Carnaval dos
Animais ou Animais de orelhas longas, e o Cuco, do Carnaval dos Animais.

REGISTRO: Se possível faça um vídeo e envia.



ÁREA: LINGUA PORTUGUESA/ESCRITA.

CONTEÚDO: Rasgadura de papéis.

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: Pegar um panfleto de supermercado ou qualquer outro papel
colorido e pedir para criança que rasgue em pequenos pedaços o mais pequeno que ela conseguir. Peça a
ela que vá colocando em uma vasilha plástica, diga que você irá fazer uma surpresa e quando a vasilha
estiver cheia pegue os pedaços e faça um vivaaaa fulano!! Fale o nome da criança. Quanto mais papel ela
rasgar melhor para sua coordenação motora tão importante na alfabetização e escrita.

REGISTRO: Envie uma foto.


