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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 Corrida do Cachorrinho. Convide a
criança a experimentar mover-se como um cachorrinho. Para isso, basta agachar, encostar
as duas mãos e os pés no chão e andar desta forma. Depois, sugira apostar uma corrida
imitando o animal. Veja um espaço para a corrida e marque com uma fita as linhas de início
e de fim. E foi dada a largada! Dê o sinal de partida e tentem ir até o outro lado correndo
desta forma. Quem chegar primeiro ganha!
Para realizá-la em casa, a família só precisa liberar um espaço, que pode ser em linha reta,
ou fazendo curvas e com obstáculos para aumentar o desafio. “Se os pais puderem brincar
juntos, os irmãos ou amiguinhos ficará mais divertido ainda para a criança.

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



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: Mostra para a criança todas as figuras geométricas abaixo dizendo o
nome delas, pedindo à criança que repita o nome e com que objeto da casa ela se parece.
Vai precisar também para essa atividade um objeto da casa nas cores vermelha, azul e
amarela. Mostre os objetos para a criança pedindo que ela repita o nome das cores.

REGISTRO: Peça para criança pintar dentro das figuras nas seguintes cores (sempre
mostrando o objeto com a cor a ser pintada nas figuras geométricas): de vermelho o
triângulo, de azul o círculo e de amarelo o quadrado. Se, sair fora da figura a pintura não
tem problema.





ÁREA: MATEMÁTICA/NÚMEROS.

CONTEÚDO: Contagem oral em contexto diverso; - Leitura de números.

OBJETIVO: Reconhecer o sistema de numeração e a importância cultural dos números,
entendendo-o como uma conquista da humanidade; - Ampliar e aprofundar os
conhecimentos de noções de números.

DESENVOLVIMENTO: Inicie com a criança uma conversa sobre os números, diga que os
números estão presentes no nosso dia a dia, como no relógio, número do celular, no sapato,
na roupa, entre outros... Exemplo da atividade: Diga que ela tem 3 anos e mostre nos
dedinhos a idade dela e peça a ela que repita sua idade e ajude-a mostrar a quantia nos
dedinhos como está na figura.

REGISTRO: Nas figuras abaixo peça para criança circular onde está mostrando sua idade e
aproveite para contar apontando as figuras até chegar a sua idade.



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: Escrever a inicial do nome da criança com letra bastão grande que
pegue toda folha abaixo, ex: D. Em seguida coloque a folha em cima de uma toalha de rosto
ou um guardanapo dobrado e dê a criança uma caneta ou lápis e diga a ela o nome da letra
e que é a inicial de seu nome e peça que ela vá furando todo o contorno da letra com a
ponta da caneta ou lápis ou até mesmo palito.



REGISTRO: No espaço abaixo faça a inicial do nome da criança.


	DESENVOLVIMENTO: Inicie com a criança uma conversa

