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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: Língua Portuguesa/Leitura.

CONTEÚDO: Função social da leitura, como forma de comunicação e como apropriação
da cultura

historicamente acumulada.

OBJETIVO: Ler e interpretar texto tanto nos aspectos não verbais quanto nos aspectos
verbais, relatando

e argumentando sua compreensão sobre: personagens, enredo da história, gêneros

textuais.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Convide a criança para o momento, diga a ela que
antes de brincar vamos ler uma história, mostre o nome dessa “Tudo bem ser diferente”, e
do autor Todd Parr:

Tudo bem ser diferente (Todd Parr)

Tudo bem ter um dente a menos (ou dois ou três)
Tudo bem precisar de alguma ajuda
Tudo bem ter um nariz diferente
Tudo bem ter uma cor diferente
Tudo bem não ter cabelo
Tudo bem ter orelhas grandes
Tudo bem ter rodas
Tudo bem ser: pequeno, médio, grande ou grandão
Tudo bem usar óculos
Tudo bem conversar sobre seus sentimentos

Tudo bem comer macarrão com almôndegas na banheira
Tudo bem dizer não para coisas ruins
Tudo bem ter vindo de um lugar diferente
Tudo bem ser tímido
Tudo bem chegar em último
Tudo bem dançar sozinho
Tudo bem ter uma minhoca como animal de estimação
Tudo bem ter orgulho da gente mesmo
Tudo bem ter mães diferentes
Tudo bem ter pais diferentes
Tudo bem ser adotado
Tudo bem ter um amigo invisível
Tudo bem fazer algo legal para alguém
Tudo bem perder as coisas de vez em quando



Tudo bem ficar bravo
Tudo bem fazer uma coisa legal para você
Tudo bem ajudar um esquilo a comer nozes
Tudo bem ter diferentes tipos de amigos
Tudo bem fazer um pedido
Tudo bem ser diferente.
Você é especial e importante apenas por ser como é.
Com amor, Todd

VÍDEO SOBRE A HISTÓRIA: https://www.youtube.com/watch?v=BHtdIdr9dh0

Converse com a criança sobre o texto lido (ou vídeo) e depois explique que todos somos
diferentes, e por isso mesmo, especiais.

REGISTRO: Pode ser feito durante a atividade por fotos e compartilhado posteriormente
com sua professora.

https://www.youtube.com/watch?v=BHtdIdr9dh0


ÁREA: Cultura Corporal/Brincadeiras de Destrezas e Desafios Corporais.

CONTEÚDO: Habilidades de estabilização (ações corporais direcionadas ao domínio do
corpo em equilíbrio - girar, rolar, flexionar, puxar, empurrar, transferir o peso do corpo-
dependem diretamente do equilíbrio e da coordenação de outras habilidades. O equilíbrio
nos permite manter a postura do corpo no espaço e está relacionado com as forças que a
gravidade exerce sobre o corpo).

OBJETIVO: Aceitar desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas
para si.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:
Você vai precisa de um tapete e um parceiro para brincar. Quanto menor o tapete, maior a
dificuldade de cumprir a gincana. Então sugiro que para as crianças do Infantil III use o
menor! A tarefa é virar o tapete do lado avesso, com todos participantes sobre ele. Só não
é permitido sair do tapete.
Converse com a criança sobre como trabalhar junto e respeitar as diferenças de cada um
para executar o desafio.

REGISTRO: Tirar foto e enviar.



ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA/SER HUMANO.

CONTEÚDOS: Partes externas do corpo.

OBJETIVOS: Conhecer as partes externas do corpo e a oralidade de identificação, através
do desenho.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Pegar um giz de lousa (a escola tem disponível
caso necessário), encontrar um espaço adequado para a criança deitar e desenhe a
silhueta dela no chão. Após o desenho, peça para a criança levantar e observar. Em
seguia, peça a ela para completar seu desenho como os olhos, nariz, boca etc.
Trabalhando assim as partes externas do corpo, para que o desenho fique completo.
Como sugestão, pode ser feito este desenho em um papel grande pardo (tem disponível
na escola), para que posteriormente seja entregue para a professora esta atividade, para
apreciação ou sem o papel pardo conforme a figura da direita.

REGISTRO: Tirar uma foto e eviar para a professora.



ÁREA: CULTURA CORPORAL/MÚSICA.

EIXO: Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas.

CONTEÚDOS: Avaliar os momentos corporais e as posições e as posições com o corpo e
suas peculiaridades.

OBJETIVOS: Apreciar formas artísticas e estéticas com as ações corporais

DESENVOLVIMENTO: Nomear e identificar as partes do corpo.
Vamos ouvir a música da XUXA – ESTÁTUA: https://youtu.be/b1dYkXjj-1o

Agora é pura diversão!!

REGISTRO: Tirar uma foto e eviar para a professora.

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o

