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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, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades
da cultura corporal.

DESENVOLVIMENTO: Cante a música junto com a criança e peça para ela fazer os gestos
conforme a música, melhor ainda se você fizer juntinho com ela, e depois um pouquinho
mais rápido e dá terceira vez que você cante ainda mais rápido. Que seja também uma
forma da família se juntar e praticar um bom exercício físico juntos. Que seja prazeroso,
alegre e divertido para todos!

Um homem bateu em minha porta e eu abri

Senhoras e senhores põe a mão no chão

Senhoras e senhores pulem com um pé só



Senhoras e senhores dê uma rodadinha e vá pro olho da rua

Ra re ri ro ruaaaaaaaaa!!!

Vídeo da parlenda:

https://www.youtube.com/watch?v=syPqEG_9B0Y

REGISTRO: Tirar foto ou fazer um vídeo com a criança dançando e imitando os gestos e
enviar.

ÁREA: ARTES VISUAIS/MATERIALIDADE

CONTEÚDO: Ferramentas-mão, dedo. Matéria-tinta guache, pintura a dedo. Suporte-papel.

OBJETIVO: Desenvolver as bases da consciência estética.

DESENVOLVIMENTO: Que a criança assista ao vídeo dance e cante livremente e depois
disso, que ela brincou com a pipa de saco de pão ou que você tenha mostrado para ela uma
pipa no ar; peça para ela pintar a pipa usando a ponta do dedinho para fazer “pintinhas”
em toda ela. Utilize a cor que tem em casa.

Assista (música): MUNDO BITA-MINHA PIPA.

https://www.youtube.com/watch?v=2l9nXqvhy6U

REGISTRO: Peça para a criança pintar a pipa usando o dedinho.

https://www.youtube.com/watch?v=syPqEG_9B0Y
https://www.youtube.com/watch?v=2l9nXqvhy6U




ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA/ORALIDADE – BRINCADEIRAS FOLCLÓRICAS.

CONTEÚDO: Ampliação do repertório vocabular, idéia de representação e exploração dos
símbolos, trabalho com o próprio nome da criança.

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

DESENVOLVIMENTO: Junto com a criança confeccione uma pipa. Você vai precisar de um
saco de pão, tesoura, cola, barbante ou a linha que você tiver em casa e tiras de papel
colorido, que pode até ser de panfletos de supermercado ou de revistas ou de jornal. Faça
dois furos no saco de pão no sentido da boca do saco unindo os dois lados, em seguida de
um nó em pedaço de linha de mais ou menos palmos abertos e passe pelo primeiro furo e
de outro nó e amarra uma ponta na outra. Faça a mesma coisa no outro furo. Junte essas
duas linhas que você amarrou e amarre-as, uma com uma linha maior. Assista ao vídeo que
você entenderá melhor. Depois cole as tiras de papel na parte fechada do saco de pão,
fazendo assim a rabiola. Um detalhe a mais pra fazer: no saco de pão faça a inicial do nome
da criança com letra de forma GRANDE, pra dizer que a pipa está marcada e que é dela. Ela
vai gostar muito. Vai uma poesia sobre a pipa leia para a criança e novamente o verso do
nome, pergunte a ela. Aproveita esse momento! Que seja divertido para todos! Bons
ventos!

VÍDEO PIPA DE SACO DE PÃO:

https://www.youtube.com/watch?v=c9K0GHsusEQ

Pipa

Vê a criança e sua criação:
papéis coloridos
e uma linha na mão

https://www.youtube.com/watch?v=c9K0GHsusEQ


com varetas e cola
num losango se forma :
a pipa, o papagaio ou pandorga.
Corre a criança com o vento
só pra ver o brinquedo subir
e fazer estripulias no céu
voar sem saber onde ir.
Toda vez que a pipa alça voo
a criança voa também.
Quer desvendar os mistérios d' além,
Viajar na imaginação.
Sobe a pipa, o papagaio ou pandorga
e brincando a criança voa
livre e leve pela imensidão.

Paula Belmino

REGISTRO: Faça um vídeo ou tire uma foto da criança soltando a pipa e envia.

ÁREA: LINGUA PORTUGUESA/ESCRITA.

CONTEÚDOS: Atividades precursoras da escrita.

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

DESENVOLVIMENTO: Peça para a criança rasgar pedaços de papel (de panfletos de
supermercado ou de folhas de revista) e juntá-los. Depois que ela rasgou um montinho que
ela vá colando em volta de toda a pipa e também em cima dos lacinhos da rabiola. Que ela
cole na pipa da atividade anterior que já deve estar pintada e a tinta seca. Vai ficar linda
essa pipa!

REGISTRO: Peça para a criança colar os pedaços de papel em volta da pipa e na rabiola
também (utilizar a mesma figura da atividade anterior).


	PipaVê a criança e sua criação:papéis coloridos

