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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.

CONTEÚDO: BRINCADEIRAS DE DESTREZAS E DESAFIOS CORPORAIS.

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

DESENVOLVIMENTO: Cante com a criança a canção “MINHA BONECA DE LATA”e faça os
gestos junto com a criança, mostrando as partes do corpo.

Assista ao vídeo: Patati Patatá - Boneca de Lata (DVD O Melhor da Pré-escola)
https://www.youtube.com/watch?v=a9TIy7OTmGg



REGISTRO: Após mostrar a figura da boneca de lata, peça para a criança desenhar uma
boneca de lata no espaço abaixo (deixar a criança desenhar do jeito dela).



ÁREA: CIÊNCIA DA SOCIEDADE.

CONTEÚDO: TEMPOS HISTÓRICOS E ESPAÇO GEOGRÁFICO.

OBJETIVO: Conhecer o modo de produção e organização da vida social e as práticas
culturais de sua época e de outras.

DESENVOLVIMENTO: Assista ao vídeo com a criança e faça os gestos junto com ela, assista
várias vezes. Mostrar no calendário da casa os dias da semana e onde eles se localizam
dentro do calendário. Fala para a criança o que ela faz nos determinados dias da semana. Ex:
tal dia da semana você vai para a escola, tal dia vamos a casa da vovó, tal dia a mamãe está
de folga e etc...

Assista: Dias da semana

https://www.youtube.com/watch?v=NELGctY_m9M

REGISTRO: Faça um vídeo da criança cantando.

https://www.youtube.com/watch?v=NELGctY_m9M


ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA.

CONTEÚDO: Narração de fatos e histórias – atenção e expressividade, entonação e
musicalidade.

OBJETIVO: Compreender e usar com maior precisão o idioma, instalando e ampliando
repertório vocabular.

DESENVOLVIMENTO: Assista ao vídeo com a criança e repita os gestos com ela, assista mais
de uma vez, fazendo sempre os gestos de frente com a criança para ela imitar.

Assista: ESTÁTUA DIFERENTE

https://www.youtube.com/watch?v=Adyzlg1sYmo

REGISTRO: Faça um vídeo e envia.

https://www.youtube.com/watch?v=Adyzlg1sYmo


ÁREA: MATEMÁTICA/NÚMEROS.

CONTEÚDOS: 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: Chamar a criança e junto com ela contar quantas pessoas estão na
casa. Contar mais de uma vez.

REGISTRO: No espaço abaixo faça o número (bem grande) dos membros da casa e peça pra
criança contornar o número.
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