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Orientações aos pais e ou responsáveis para a realização das atividades remotas:

1- Manter sempre o mesmo horário todos os dias para a realização das atividades;

2-Escolher um ambiente tranquilo;

3-Organize e guarde todos os brinquedos e jogos;

4-Desligue a televisão no momento da realização das atividades.

5-Sua ajuda e atenção neste momento é muito importante para que seu filho(a) se sinta motivado.

Então vamos lá!

ÁREA: ARTES VISUAIS/ MATERIALIDADE.

CONTEÚDO: Suportes papéis; ferramentas tinta.

OBJETIVO: Desenvolver as bases da consciência estética.

DESENVOLVIMENTO: Com a ajuda do adulto, peça para a criança pintar um rolinho de
papel higiênico com tinta guache de sua preferência, pintando com o dedo todo o rolinho.
Deixar secar.

REGISTRO: Enviar foto ou vídeo.



ÁREA: MÚSICA/APRECIAÇÃOMUSICAL E CONTEXTUALIZAÇÃO.

CONTEÚDO: Gêneros musicais; música infantil.

OBJETIVO: Conhecer a música e sua diversidade de gêneros para ampliação do repertório e
apropriação e noções básicas sobre códigos musicais, desenvolvendo o senso estético e a
autoria.

DESENVOLVIMENTO: Convide a criança para ouvir a música abaixo; durante a canção dance
com seu filho realizando os gestos conforme a música. Vale imitar o voo das borboletas.
Que seja um tempo especial com seu filho(a).

AS BORBOLETAS – DE VINICIUS DE MORAES

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

REGISTRO: Enviar foto ou vídeo.

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


ÁREA: LINGUA PORTUGUESA/ESCRITA.

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: Desenvolver atividades de expressão corporal e artística precursoras da
escrita.

DESENVOLVIMENTO: Com ajuda de um adulto peça para a criança recortar a borboleta
abaixo, utilizando a tesoura.



REGISTRO: Após recortar a borboleta peça para criança pintá-la utilizando tinta de sua
preferência e cole o rolinho de papel higiênico que já deve estar seco bem no meio da
borboleta, conforme figura acima.



ÁREA: MATEMÁTICA/GRANDEZAS E MEDIDAS.

CONTEÚDO:

Dimensão: grande e pequeno.

OBJETIVO: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão, não
necessariamente convencional, quantificando o mundo que nos rodeia.

DESENVOLVIMENTO: Pegue um pedaço de barbante e corte medindo a altura da criança, anote

em um pedaço de papel. Meça também a sua altura e anote abaixo no nome da criança.

Compare os tamanhos de barbante e pergunte para ela de quem é cada barbante. Pegue uma

fita métrica ou régua e meça o barbante seu e da criança. Anotar a altura da criança e do adulto

em uma folha ao lado do nome correspondente, compare as alturas mostre quem é o mais alto e

o mais baixo, mostre os centímetros de cada um. Sugestão: abaixo do nome da criança e do

adulto coloque os nomes de outros membros da família e faça uma brincadeira de medir a todos,

comparando quem são os mais altos e os mais baixos da casa.

REGISTRO: Enviar foto.




	DESENVOLVIMENTO: Pegue um pedaço de barbante e cor

