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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: ARTE/FAZER ARTÍSTICO.

CONTEÚDO: CONFECÇÃO DE PETECA.

OBJETIVO: Viver o processo de criação da peteca explorando os materiais, exercitando a
imaginação e a criatividade, expressando de forma oral/gestual/corporal suas sensações
durante o processo. Na atividade de hoje iremos fazer a construção/criação de uma PETECA.

DESENVOLVIMENTO: Na atividade de hoje iremos fazer a construção/criação de uma
PETECA. Eu trago aqui a sugestão de utilizar jornal e barbante, porém quero que fiquem à
vontade para utilizar outros materiais de sua preferência. A atividade tem a intenção de
estimular a coordenação motora fina, que se trata do movimento realizado com as mãos e
os dedos O importante é que a criança participe do processo de criação, desde o começo.
Podem deixar a criança pintar a peteca com tinta. Aí é só esperar secar e brincar muito!



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

REGISTRO: Tire uma foto ou faça um vídeo e enviar para a professora.

ÁREA: CULTURA CORPORAL – Brincadeiras de destrezas e desafios corporais.

CONTEÚDOS: JOGO COM PETECA.

OBJETIVOS: Participar do jogo de peteca, aumentando e melhorando sua destreza corporal
e controle dos movimentos, adquirindo gradativamente maior domínio e consciência
corporal.

DESENVOLVIMENTO: Agora que construíram a peteca, vocês irão ensinar sua criança a
brincar com ela. Esse jogo não se brinca sozinho, então um ou mais membros da família
deverão brincar junto. Para jogar peteca, as crianças formam um círculo com pelo menos
três integrantes. Quem começa deve segurar a peteca com uma mão e golpeá-la debaixo
para cima com a outra mão, lançando aos companheiros de jogo. O jogador seguinte
golpeia a peteca passando para o outro sem deixar cair. A seguir mando um vídeo
demonstrando como jogar. Espero que se divirtam muito nesse momento em família!

Vídeo:

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


https://www.youtube.com/watch?v=1CjH1_1xBAM

REGISTRO: Tire uma foto ou faça um vídeo e enviar para a professora.

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA – Oralidade.

CONTEÚDOS: HISTÓRIA: “MARIA QUE RIA”.

OBJETIVOS: Escutar a história com atenção; expressar-se oralmente sobre o que
entendeu/gostou na história; falar sobre as coisas que gosta de fazer e que te deixam feliz;
reconhecer o próprio nome e desenhar com as cores que mais gosta.

ATIVIDADES: Nessa atividade vocês devem sentar com a criança num momento de silêncio
e colocar o áudio da história segue link (podem colocar duas ou três vezes). Após ouvirem a
história, conversem com a criança sobre as coisas que deixam a menina da história (Maria)
feliz, e se vocês também gostam dessas coisas (mostre as figuras). Essa é uma ótima
atividade para desenvolver a oralidade, a organização do pensamento e ampliar o
vocabulário.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xi8xK9UMvvo

REGISTRO: Pegar uma folha e escrever o nome da criança, em seguida, peça que ela
escolha giz ou lápis das cores que mais gosta e que ela desenhe nessa folha. Incentivem a
oralidade, dizendo as letras do nome e pedindo a ela que repita.

ÁREA: ARTES VISUAIS /FAZER ARTÍSTICO.

CONTEÚDOS: Construções tridimensionais (sensações táteis, olfativas visuais).

OBJETIVOS: Expressar de forma oral/gestual/gráfica as sensações através da exploração de
matérias da exploração de matérias e leitura de imagens e de mundo.

DESENVOLVIMENTO: Nesta atividade iremos fazer com que a criança exercite sua
gestualidade e imaginação. Vamos utilizar matérias para manipulação e empilhamento
como caixas, rolinhos de papel, copos descartáveis entre outros, mostrando para a criança

https://www.youtube.com/watch?v=1CjH1_1xBAM
https://www.youtube.com/watch?v=xi8xK9UMvvo


como empilhar e deixá-la construir utilizando esses recursos, formando torres, casas e
castelos bem altos. Brinquedos de montar, encaixar e empilhar são muito importantes no
desenvolvimento da criança, já que estimulam, além da coordenação motora, o raciocínio
lógico, planejamento e criatividade. Além disso, estimulam também o desenvolvimento
cognitivo e social da criança. Deixe-os brincar e explorar os objetos.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KKjQm_9YFCM

REGISTRO: Tire uma foto ou faça um vídeo e enviar para a professora.

ÁREA: MATEMÁTICA/ESPAÇO E FORMA.

CONTEÚDOS: Localização do próprio corpo em relação aos espaços; Noções básicas de
posição: dentro, fora, embaixo, em cima, na frente, atrás, perto, longe.

OBJETIVOS: Reconhecer e interpretar os espaços do seu cotidiano nas situações em que
possam adquirir um controle cada vez maior sobre suas ações.

DESENVOLVIMENTO: Materiais necessário; 1 cadeira 1 caixa de papelão brinquedos
diversos. A atividade dessa semana é muito importante para desenvolver a lateralidade,
noções de espaço, direção além de estimular a atenção concentração e percepção. Separe
uma caixa de papelão e deixe que a criança brinque com ela. Solicite que entre dentro da
caixa e depois para fora dela. Você pode também separar brinquedos (bolas, bonecas,
carrinhos) e pedir que coloque dentro da caixa e depois retire fora. Se preferir vocês podem
ir para um espaço externo. Pegue um banco ou uma cadeira, e peça para a criança subir e
depois descer, passar embaixo. Em outro momento para se afastar, aproximar-se
novamente, ir atrás, na frente da cadeira, sempre fazendo as intervenções necessárias.
Lembre-se de frisar bem as palavras para a criança todas as vezes que ela estiver
executando o devido movimento como por exemplo; em cima, embaixo, longe, perto,
dentro, fora....

https://www.youtube.com/watch?v=KKjQm_9YFCM


REGISTRO:Tire uma foto ou faça um vídeo e enviar para a professora.


	Vídeo: Brincadeira folclórica na educação infantil

