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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: LÍNGUA PORTUGUESA/ESCRITA.

CONTEÚDO: Aprimorar a coordenação motora fina, habilidade fundamental para a
mecânica da 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.

DESENVOLVIMENTO: Explique para a criança: No dia 23 de julho de 2021 até o dia 8 de

agosto teremos as Olimpíadas de Tókio que são a disputa de muitos jogos esportivos bem

legais! E as Olimpíadas tem também um símbolo. Vamos ver seu significado e como ele é?
Símbolo das Olimpíadas (dos jogos) é formado por um conjunto de cinco anéis coloridos
(azul, preto, vermelho, amarelo e verde), entrelaçados e dispostos sobre um fundo branco.
Esta imagem simboliza a união dos continentes (povos, das pessoas) em prol do esporte. É
um símbolo muito importante!



REGISTRO: Agora ajude a criança cobrir todos os pontilhados dos arcos com lápis, giz de
cera ou caneta na cor que ela preferir.

https://suburbanodigital.blogspot.com/2020/01/atividade-para-educacao-infantil-
olimpiadas-2020cubra-os-pontilhados.html



ÁREA: CULTURA CORPORAL/BRINCADEIRAS DE SITUAÇÕES OPOSITIVAS.

CONTEÚDO: Aceitação e compreensão das regras do jogo como uma relação entre motivos
e meios para atingir os objetivos.

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações
corporais de natureza lúdica.

DESENVOLVIMENTO: O esporte é “Tênis com Bexiga”. Como na figura abaixo faça duas
raquetes utilizando pratinhos de bolo e para o cabo palitos de sorvete ou o que você tiver
em casa e encha uma bexiga. O objetivo do jogo é jogar a criança e mais uma pessoa e um
jogador joga a bexiga para o outro sem deixá-la cair no chão.

REGISTRO: Enviar foto ou vídeo.



ÁREA: MATEMÁTICA/GRANDEZAS E MEDIDAS.

CONTEÚDO: Estabelecer relações entre objetos, comparando-os de acordo com um padrão,
não necessariamente convencional.

OBJETIVO: Identificar nos objetos e fenômenos da realidade da realidade a existência e a
variação de quantidades.

DESENVOLVIMENTO: O jogo é “Jogo de Arremesso”. Marque o chão com uma fita adesiva
ou com giz. Faça um saquinho utilizando sacolinha de supermercado cheia de pedrinhas,
sementes ou areia e peça a criança que venha correndo até a marcação no chão e
arremesse o saquinho o mais longe que ela conseguir. Que ela jogue com mais alguém.
Ganha quem conseguir jogar o saquinho mais longe. Vibrem com o desempenho e as
tentativas da criança, independente do resultado que ela alcance.

REGISTRO: Enviar vídeo ou foto.



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

CONTEÚDO: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de
destrezas para si.

OBJETIVO: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações
corporais de natureza lúdica.

DESENVOLVIMENTO: O jogo é Futebol. Pegue uma caixa de papelão para ser o gol e pegue
uma bolinha ou faça com vários panfletos de supermercado amassados. Que a criança
chute a bola para fazer o gol dentro da caixa que deverá estar inclinada.

REGISTRO: Enviar vídeo ou foto.


