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NOME DO ALUNO_________________________________________________________________TURMA______

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

CONTEÚDO: Percepção da ação do outro e ação deliberada a partir dela.

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 ESCONDE-ESCONDE. Ensinar a cirança
essa antiga brincadeira porém importante. Explique as regras como você sabe ou siga as instruções:

Esconde-esconde, pique-esconde ou escondidas é uma brincadeira infantil, na qual enquanto
uma pessoa fica com os olhos fechados contando até certo número combinado com os
participantes, geralmente com o número de pessoas que estão participando, os demais
participantes se escondem.

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



ÁREA: MATEMÁTICA/ESPAÇO E FORMA.

CONTEÚDO: Explorar e identificar as propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e
posição).

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

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Vamos trabalhar o quadrado. Mostrar a criança o que tem em
sua casa na forma do quadrado. A mesa? Cadeira? Uma caixa? Uma tampa?

REGISTRO: Utilizando uma tampa qualquer no formato quadrado como um molde peça à criança que
risque com um lápis ou caneta (com a sua ajuda) no espaço abaixo e pinte dentro desse quadrado. Se não
couber neste espaço pode utilizar o verso desta folha.



ÁREA: ARTE/MÚSICA

CONTEÚDO: Gêneros musicais.

OBJETIVO: Conhecer a música em sua diversidade de gêneros.

DESENVOLVIMENTO: Apresentar à criança “CHORINHO”.
Peça à ela que dance ouvindo essa música.

Sugestões:

Youtube:TICO-TICO NO FUBÁ - Bia&Nino [vídeo para criança] e
CARINHOSO (Pixinguinha) - RAFA GOMES Cover

.
REGISTRO: Se possível faça um vídeo e envia.



ÁREA: LINGUA PORTUGUESA/ESCRITA.

CONTEÚDO: Atividades precursoras da escrita.

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: Utilizando panfletos de supermercado peça à criança que rasgue
em volta das frutas de cor vermelha. Limite o espaço das frutas com uma caneta e peça a ela que rasgue até
chegar na linha.

REGISTRO: Envie uma foto.
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