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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 Literária/Poesia.

CONTEÚDO: Experimentar vivências mediadas por obras da literatura infantil.

OBJETIVO: Incentivar o gosto, a curiosidade e o encantamento pela poesia, tornando-a
parte do seu cotidiano.

DESENVOLVIMENTO: Leia para a criança a poesia abaixo “O Pato” de Vinícius de Moraes
dando ênfase às rimas para que a criança perceba as características do gênero poesia.
Assista também ao vídeo junto com a criança.

VÍDEO “O PATO”: https://www.youtube.com/watch?v=CmEjwZMR1E4

https://www.youtube.com/watch?v=CmEjwZMR1E4


O pato é um animal que tem o corpo coberto de penas e no poema fala de outros animais
com penas. Perguntar à criança quais são estes animais. Leia quantas vezes for preciso para
que ela perceba e fale o nome desses animais com penas.





REGISTRO: Pronunciar o nome de cada animal acima e circular os animais com penas e
depois recortar e colar neste espaço.



ÁREA: MÚSICA/ SOM EMÚSICA.

CONTEÚDOS: Fontes sonoras: Elementos do Cotidiano (Colheres).

OBJETIVOS: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música
para desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva.

DESENVOLVIMENTO: Assista com a criança o vídeo abaixo. Após assistirem ao vídeo,
providencie duas colheres (uma sopa) e outra menor (sobremesa) entregue para a criança e
deixa-a explorar o objeto. Em seguida, peça para ela bater uma colher na outra lentamente,
rapidamente, as duas colheres com força e depois levemente. Nesse momento de
exploração, incentive a criança a observar os diferentes sons produzidos e como eles
mudam de acordo com a intensidade que utilizamos no objeto. Deixe a criança ouvir e
depois peça para ela acompanhar a brincadeira musical, batendo primeiro a colher maior e
depois a menor conforme a letra da canção, em alguns utensílios domésticos como panelas
ou potes. Quando a brincadeira acabar deixe a criança brincar livremente reproduzindo os
sons que ele se sentir.

Vídeo “O colherão e a colherinha” de Estevão Marques:
https://www.youtube.com/watch?v=jP58UdNYnCI

REGISTRO: Enviar vídeo da atividade.

https://www.youtube.com/watch?v=jP58UdNYnCI


ÁREA: CIÊNCIAS DA SOCIEDADE/TEMPO HISTÓRICO.

CONTEÚDOS: Noções de temporalidade Espaços físicos/dias da semana.

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do
processo dinâmico das relações humanas em diferentes tempos históricos. (perceber a
diferença entre os dias da semana).

DESENVOLVIMENTO: Após assistirem ao vídeo “Dias da semana”, converse com seu filho e
veja quais conhecimentos ele já possui a respeito dos dias da semana, apresente o
calendário abaixo pergunte para criança se ela sabe qual dia é hoje, amanhã. Associe as
características como por exemplo: qual dia vamos a escola (se estiver no presencial), qual
dia da feira, dia de ir na casa da vovó, faça relações com acontecimentos que vocês
vivenciam no dia a dia ou aos finais de semana, como algum passeio específico ou folga do
trabalho. Mostre o calendário e explique que a semana possui sete dias e quais são esses
dias, fale os nomes dos dias, o mês do ano que estamos, um bom exemplo é falar a respeito
das datas de aniversário, converse sobre essas datas diga para a criança o dia e mês de seu
aniversário.

Vídeo “DIAS DA SEMANA”: https://www.youtube.com/watch?v=iDoP1qLTcbQ

https://www.youtube.com/watch?v=iDoP1qLTcbQ


REGISTRO: Nesta folha peça à criança que desenhe uma atividade que ela realiza em
algum dia da semana (utilizando o material que ela tem em casa).

ÁREA: Ciências da Natureza/Ambiente e fenômenos Naturais

CONTEÚDOS: Fenômenos da natureza: O ar e o vento.

OBJETIVOS: Conhecer os principais constituintes e fenômenos da natureza ar e vento e as
transformações que decorrem de suas interações.

DESENVOLVIMENTO: Inicie a atividade assistindo ao vídeo abaixo “O ar” de (Vinicius de
Moraes/Toquinho), se possível mostre as imagens no momento para maior compreensão,
após o vídeo converse com a criança para saber quais conhecimento ela possui sobre o
vento, ar. Depois pergunte se ela consegue sentir o ar, o vento se ela consegue ver, pegar ...
Saia no quintal e chame a atenção para que ela observe situações que podemos perceber a
presença do vento como nos galhos das árvores, colocar a mão na frente do nariz e sentir a
respiração, a roupa no varal as pipas no céu... Para uma maior compreensão proponha
algumas atividades para que a criança perceba a presença do ar/vento, segue algumas
sugestões:

Soprar uma vela • Soprar flor • Deixar os cabelos esvoaçar ao vento • Soprar bexiga •
Soprar bolha de sabão • Soprar papéis picado • Respirar e inspirar.

Vídeo “O AR”: https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8

O Ar (Vinícius de Moraes/ Toquinho)

Estou vivo, mas não tenho corpo

https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8


Por isso é que eu não tenho forma

Peso eu também não tenho

Não tenho cor Estou vivo, mas não tenho corpo

Por isso é que eu não tenho forma

Peso eu também não tenho

Não tenho cor

Quando sou fraco Me chamo brisa

E se assobio Isso é comum

Quando sou forte Me chamo vento

Quando sou cheiro Me chamo pum!

REGISTRO: Enviar vídeo da atividade.


