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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: CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDO: SAUDE/HIGIENE PESSOAL.

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de
vida a partir da necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo.
Ampliar o repertório vocabular.

DESENVOLVIMENTO: Separe alguns objetos de higiene pessoal existentes na casa como:
escova de dente, frascos de shampoo, creme dental, sabonete, escova de pentear os
cabelos, e apresente para a criança. Pergunte se ela sabe qual o nome de cada produto e
sua utilidade. Em um primeiro momento deixe e a se expressar por meio da linguagem. Em
seguida, explique para a criança sobre a importância de bons hábitos de higiene pessoal
para a saúde, como escovar bem os dentes, pentear os cabelos, lavar bem as mãos e tomar
banho. Coloque o vídeo musical Convide a criança a cantar e dançar aprendendo de
maneira lúdica e prazerosa a importância dos bons hábitos de higiene pessoal.



Sugestão de vídeo: “Hábitos de higiene infantil”.

https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk

REGISTRO: Tirar uma foto ou fazer um vídeo e enviar.

ÁREA: CULTURA CORPORAL.

CONTEÚDO: Atividade de destreza e desafios corporais.

OBJETIVO: Coordenar os movimentos corporais, deslocando-se com destreza e
aprendendo conceitos.

DESENVOLVIMENTO: Com um giz faça a primeira letra do nome da criança bem grande no
chão, em seguida mostra a letra para ela, fale qual é o nome da letra para ela repetir,
depois juntos vocês vão contornar a letra andando nela. Caminhar em cima da letra
desenhada no chão também é uma forma da criança fixar o desenho correto enquanto
desenvolve o esquema corporal e a coordenação motora ampla. Faça com que este
momento seja de muito aprendizado em forma de uma brincadeira.

REGISTRO: Tirar uma foto ou fazer um vídeo e enviar.

https://www.youtube.com/watch?v=dCu-CJYHQRk


ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDO: A língua como instrumento de comunicação social-ampliação de usos
e contextos da linguagem oral.

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

DESENVOLVIMENTO: A brincadeira é do "saco surpresa" ou “caixa surpresa” é um jogo de
adivinhação, no qual a criança tenta descobrir qual é o objeto que está dentro do saco ou
caixa, a partir das percepções que elas têm ao explorá-lo, usando o tato, o olfato e a
audição. O adulto deverá separar alguns objetos que a criança esteja acostumada e colocar
dentro de um saco ou caixa, que não seja transparente e explorar bem a oralidade e com
perguntas deixar que os pequenos adivinhem o que está no saco ou caixa a partir de
exploração tátil e da percepção auditiva. Assim, ao tocar, cheirar, sacudir, e apertar,
levantando algumas hipóteses, permitindo uma reconstrução mental do objeto.

REGISTRO: Tirar foto ou fazer um vídeo.

ÁREA: Ciências da Natureza/Ser humano e qualidade de vida.

CONTEÚDO: Partes externas do corpo.



OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a
partir do conhecimento do corpo.

DESENVOLVIMENTO: O descobrimento do corpo se faz necessário para a criança conhecer
as funções dele e estabelecer relações que revelam atitudes, emoções, experiências,
hábitos, sentimentos, etc.. Convide a criança a ouvir a música Pulguinha, do grupo "Palavra
Cantada". Durante a música, incentive a criança a realizar os gestos que a música sugere.

Vídeo:- https://www.youtube.com/watch?v=v4AcZqDR6BA&t=14s

Pulguinha (Palavra Cantada)

A pulguinha pula a beça e belisca o seu pé
Do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné
A pulguinha tão ligeira pula logo pra barriga
Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga
Da barriga pro nariz
Do nariz pra buchecha
Da buchecha pro umbigo
Do umbigo pro joelho
Do jelho pro pescoço
Do pescoço pra perna
Da perna pra orelha
Da orelha pra mão
A pulguinha pula a beça e belisca o seu pé
Do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné
A pulguinha tão ligeira pula logo pra barriga
Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga
Da barriga pro bumbum
Do bumbum pro braço
Do braço pra perna
Da perna pra cabeça
Da cabeça pro umbigo
Da umbigo pro pé
Do pé pra mão
Da mão pra barriga
A pulguinha pula a beça e belisca o seu pé
Do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné
A pulguinha tão ligeira pula logo pra barriga
Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga
Da barriga pro bumbum

REGISTRO: Em seguida pintar, recortar e montar o quebra cabeça do corpo humano da
menina e do menino.

https://www.youtube.com/watch?v=v4AcZqDR6BA&t=14s



