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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 Caça ao Tesouro. O adulto deverá
esconder um brinquedo favorito da criança e pedir que ela venha para procurar o brinquedo
sem ela saber qual brinquedo é. Dê pistas do brinquedo e dos possíveis lugares em que ele
esteja ou ENSINE A ELA se está quente perto, se está longe frio: diga se está quente ou frio.

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: Em um panfleto de supermercado peça a criança que identifique frutas
ou outros gêneros alimentícios ou objetos que represente o círculo.

REGISTRO: Peça para ela circular as imagens correspondentes ao círculo.



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.



REGISTRO: Peça a criança pintar o bolo e depois colar a quantia da sua idade representada
em palitos de fósforos em cima do bolo.



ÁREA: LINGUA PORTUGUESA/LEITURA.

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

CONTEÚDO: Mobilizar a atenção da criança para as relações entre fonemas (sons) e
grafemas (letras).

DESENVOLVIMENTO: Leia para criança o poema AS BORBOLETAS e se possível assista com
ela ao vídeo indicado em seguida mostre as borboletas, conte-as, fala o nome da cor de cada
uma de acordo com o poema e apresente a ela a letra A.

As Borboletas - Vinicius de Moraes
https://www.youtube.com/watch?v=33DNasWO71Q

https://www.youtube.com/watch?v=33DNasWO71Q




REGISTRO: Mostre para a criança a letra A, diga seu nome e fale que ela está em quase
todas as palavras inclusive na palavra borboleta, mostre a ela todas as letras A. Peça a
criança para pintar todas as letras A que ela encontrar.
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