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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: 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: Converse com a criança: “Um esporte que vai ter nos JOGOS
OLÍMPICOS TÓQUIO 2020 será o voleibol e o Brasil estará competindo com outros países”.
Os esportes são muito importantes para nossa saúde. Então vamos aprender a jogar esse
esporte que é muito divertido! Amarre um barbante na horizontal pra fazer de “rede” um
pouco mais alto que a altura da criança, pegue um rolo de meia pra ser a bola. A CRIANÇA
TERÁ QUE ARREMESSAR A BOLA DO OUTRO LADO DA REDE. Deve ter outra pessoa do outro
lado da rede para pegar a bola e arremessar de volta. A bola não pode encostar “queimar”a
rede e quem arremessou perde a vez.

REGISTRO: Tire uma foto ou faça um vídeo.



ÁREA: ARTE LITERÁRIA.

CONTEÚDO: Interpretação dos textos em roda de conversa.

OBJETIVO: Visa garantir à criança a possibilidade de experimentar vivências imediatas por
obras da literatura infantil.

DESENVOLVIMENTO: Conte a história “OS TRES PORQUINHOS” sempre conversando com a
criança e destacando personagens e enredo da história, vá fazendo perguntas estimulando
a criança a narrar o texto: Quais bichinhos apareceram na história? O que eles construíram?
Como eram as casinhas? Do que eram feitas? Quem apareceu? Quais casinhas ele derrubou?
E o que aconteceu com o lobo no final?



REGISTRO: Faça um vídeo da criança falando sobre a história.

ÁREA: MATEMÁTICA/NÚMEROS.

CONTEÚDO: Contagem oral em contextos diversos.

OBJETIVO: Que o aluno possa identificar nos objetos e fenômenos da realidade, a existência
e a variação das quantidades.

DESENVOLVIMENTO: Conte com a criança os porquinhos e em seguida separe outros
objetos para contagem: como três brinquedos, três lápis, três balas, etc. Em seguida passe
o dedo em cima do traçado do três, mostrando o movimento da escrita.



REGISTRO: Pinte os três porquinhos e passe três vezes o dedinhos em cima do traçado do 3.



ÁREA: CULTURA CORPORAL/BRINCADEIRAS DE CRIAÇÃO DE FORMAS ARTÍSTICAS.

CONTEÚDOS: Criação e experimentação de diferentes possibilidades de posições que o
corpo pode assumir em suas formas.

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: Vamos brincar de fugir do lobo? Assista algumas vezes ao vídeo,
brinquem e dancem com a criança fazendo os movimentos propostos nela, como: IR
COLOCANDO AS PEÇAS DE ROUPA E DEPOIS FUGIR DO LOBO... Em seguida leia a letra da
música para a criança.

Enquanto seu lobo não vem | Vídeo Musical Infantil | Toobys

https://www.youtube.com/watch?v=9amuUt4w0zg

Enquanto o Seu Lobo não vem

Vamos brincar no bosque, Enquanto seu lobo não vem... Vamos brincar no bosque, Enquanto seu lobo não vem...
Seu lobo esta? Estou botando a calca.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, Seu
lobo esta? Estou botando a camiseta.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem... Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Seu
lobo esta? Estou botando o casaco.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem, Vamos brincar no bosque, enquanto seu lobo não vem, Seu
lobo esta? Estou botando o sapato.
Vamos brincar no bosque…
Estou com fome e vou comer todos vocês!!
(nesse momento as crianças saem correndo do lobo)

REGISTRO: Enviar foto ou vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=9amuUt4w0zg

