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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:MÚSICA

CONTEÚDOS:Música como Linguagem/Improvisação/Interpretação.

OBJETIVOS: Desenvolver a imaginação e a autoria por meio do conhecimento e da
experimentação, da improvisação, interpretação.

DESENVOLVIMENTO: Organize um espaço em casa amplo, arejado e tranquilo, convide
toda a família para dançar essa música “Ciranda dos Bichos” (Palavra Cantada), essa dupla
formada por Sandra Peres e Paulo Tatit que criam letras, melodias e arranjos originais e
criativos que as crianças adoram, assistam o vídeo e em seguida acompanhe a música
fazendo uma roda dando as mãos e repetindo os gestos, imitando alguns bichos ou criando
uma coreografia nova, usem a imaginação e divirtam -se!!!

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA

Ciranda dos bichos (Palavra Cantada)
A dança do jacaré quero ver quem sabe dançar.
A dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar.
Rebola para lá, rebola para cá
E abre o bocão assim.

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA


Remexe o rabo e nada no lago
Depois dá a mão para mim.
A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar.
A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar.
Rebola para lá, rebola ondulado
E estica o pescoço assim.
E sobe no galho, balança o chocalho
Depois dá a mão para mim.
A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar.
A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar.
Rebola para lá, rebola para cá
Belisca o meu pé assim.
E mexe o olho e ande de lado
Depois dá a mão para mim.
A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar.
A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar.
Rebola para lá, rebola para cá
E abre a boquinha assim.
Me dá um beijinho e nada um pouquinho
Depois dá a mão para mim.
A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar.
A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar.
Rebola para lá, rebola para cá
E voa no ar assim.
E sobe um pouquinho e desce um pouquinho
Depois dá a mão para mim.
A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar.
A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar.
Rebola para lá, rebola para cá
Faz uma careta assim.
E dá uma voltinha, sacode a cabeça
Depois dá a mão para mim

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

ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE

CONTEÚDOS: Identidade; características pessoais e diferenças individuais.

OBJETIVOS: Perceber-se como sujeito singular e social, identificando diferenças e
semelhanças que permeiam as relações sociais;



DESENVOLVIMENTO: Faça a leitura da poesia ou assista o vídeo “Pessoas são diferentes”
da autora (Ruth Rocha). Converse com a criança o que ela achou da poesia, pergunte se ela
acha que todos somos iguais. Explique que normalmente herdamos algumas características
físicas de nossos parentes, alguns se parecem com o pai, outros com a mãe, ou com a vovó,
pergunte; você se acha parecido com alguma pessoa da família? Fale que é importante
respeitar cada pessoa, pois cada um tem seu modo de se vestir, ou cortar os cabelos, cada
um com sua particularidade, de acordo com suas características e preferências, cada um
com seu gosto. E que ser diferentes uns dos outros é o que nos tornam únicos.

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

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


REGISTRO: Ofereça à criança revistas, jornais, panfletos, peça para ela criar uma pessoa
diferente com recorte e colagem, como nos exemplos acima.



FAÇA AQUI SUA COLAGEM:



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

CONTEÚDOS: Higiene pessoal

OBJETIVOS: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a
partir da necessidade da higiene bucal.

DESENVOLVIMENTO: Essa semana iremos falar um pouquinho da higiene bucal, para
facilitar a compreensão dos pequenos assista com ele o vídeo abaixo “Escovar os dentes”
(Jacarelvis e amigos) ,vale lembrar que é muito importante estimularmos desde cedo as
crianças terem cuidado com a higiene da boca, pois hábitos adquiridos na infância
costumam ser levados para a vida toda. Explique que para ter uma boca saudável é preciso
ter uma boa alimentação sem muito doces e balas e que após comermos ou fazermos as
refeições é preciso sempre escovar os dentes e usar o fio dental. E que se não cuidarmos
dos nossos dentinhos ele irá ficar doente e começará a doer.

Dicas para manter a boca sempre saudável

1-Escovar corretamente os dentes, após cada refeição e principalmente antes de dormir;
2- Escove a língua para evitar o mau hábito;
3- Use regularmente o fio dental para limpeza entre os dentes;
4- Use periodicamente o flúor para fortalecimento dos dentes;
5- Use creme dental com flúor;
6- Evite o consumo frequente de açúcar;
7- Visite periodicamente o seu dentista (de 6 em 6 meses)
8- Lave sempre a sua escova após o uso;
9- Utilize escova com cerdas macias e pontas arredondadas;
10- Troque periodicamente a sua escova (aproximadamente a cada 4 meses);

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=260ykzMs5Ow7

REGISTRO: Pinte o desenho e decore os dentes com feijão, arroz ou pedaços de papel ou
isopor como no desenho abaixo, depois entregue para a professora na escola.

https://www.youtube.com/watch?v=260ykzMs5Ow7




ÁREA: Artes Visuais/Materialidade.

CONTEÚDOS: Suporte; ferramentas.

OBJETIVOS: Confeccionar um palitoche.

DESENVOLVIMENTO: Para criar um palitoche vamos precisar de: palitos de sorvete (ou
canudinho), moldes das boquinhas, tesoura. Para fazer os palitoches deixe que a criança
recorte da maneira dela as boquinhas e cole no palito apenas vá auxiliando, depois é só
brincarem e se divertirem. Veja os modelos.




