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ÁREA: LINGUA PORTUGUESA.

EIXO: ORALIDADE/FALA E ESCUTA

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

CONTEÚDO: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando
repertório vocabular.

DESENVOLVIMENTO: Nomeando as partes do corpo.

A brincadeira é: O MESTRE MANDOU: Um dos participantes é encarregado de ser o mestre e ficará a
frente dos outros jogadores ou da criança. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las. Ex:
“O mestre mandou” por a mão na cabeça, o mestre mandou por a mão no nariz, o mestre mndou por a mão
no queixo...no cotovelo..no joelho..na coxa..etc..

REGISTRO: Se possível faça um vídeo e envia.

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 ESTÁTUA. Ao som da música
sugerida de festa junina peça à criança que dance e em um determinado momento você
abaixa o volume da música e fala: ESTÁTUA. Coloca-se a música, a criança começa a
dançar. Quando parar a música a criança não pode se mexer. Quem se mexer está fora
da brincadeira. Caso não tenha uma música poderá canta e quando parar a criança fica
parada como estátua.

REGISTRO: Tire uma foto ou faça um vídeo e me envia 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:A brincadeira é A TEIA DA DONA ARANHA: Para construir a
teia de aranha será necessário barbante (também podem utilizar “elástico, papel crepom, TNT ou qualquer outro
tecido em tiras”). Escolher fazer com auxílio de cadeiras, debaixo da mesa ou no quintal. O intuito é amarrar nas
extremidades, formando uma teia de aranha de acordo com o tamanho da criança, para que ela possa agachar, pular,
rolar, levantar e se rastejar, exercitando todos os membros do corpo. Faça conforme a figura abaixo:

REGISTRO: Tire uma foto ou faça um vídeo e me envia no privado.



ÁREA: ARTE/MÚSICA

CONTEÚDO: Gêneros musicais.

OBJETIVO: Conhecer a música em sua diversidade de gêneros.

DESENVOLVIMENTO: Apresentar para a criança a música infantil Junina e de uma forma bem
espontânea dance com ela ou peça que ela dance livremente ao som da música.

Sugestões no youtube:

Noite de São João - Galinha Pintadinha 4 - OFICIAL

REGISTRO: Se possível faça um vídeo e envia.
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