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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

CONTEÚDO: Leitura de imagens; percepção visual; discriminação dos elementos ou partes.

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

DESENVOLVIMENTO: Separe com a criança algumas embalagens de produtos que a família
costuma utilizar no seu dia a dia. Como alimentos, bebidas, brinquedos, calçados, higiene e
vestuário.



Deixar ela brincar com as embalagens devidamente higienizadas.

Leia as embalagens junto com a criança, perguntando o que fica dentro delas e quando usa
esses produtos.

Separe as embalagens que a criança mais tem contato (embalagens de bolacha,
achocolatado, leite etc..); leia pra ela o nome escrito e pergunte o que tinha dentro da
embalagem.

REGISTRO: Fotografar ou fazer vídeo e enviar.

ÁREA: Artes Visuais

CONTEÚDO: Construções tridimensionais. Leitura de imagens.

OBJETIVOS: Ampliar referências e as possibilidades de construção de formas artísticas
incentivando a imaginação e soluções criativas. Ler, interpretar e atribuir sentido as
imagens: obras artísticas e suas próprias produções.

DESENVOLVIMENTO: Convide a criança a fazer uma construção com as embalagens usadas
na atividade anterior. Experimentando à percepção do espaço e do volume, mexendo na
sucata e também das questões de equilíbrio empilhando, desmanchando, inserindo uma
dentro da outra; criar um brinquedo com esses objetos. Veja figura a baixo.



Fonte: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/01/aprenda-a-fazer-
brinquedos-com-material-reciclavel-para-entreter-criancas-em-casa.ghtml

REGISTRO: Tirar foto e enviar para a professora.

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/01/aprenda-a-fazer-brinquedos-com-material-reciclavel-para-entreter-criancas-em-casa.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/01/aprenda-a-fazer-brinquedos-com-material-reciclavel-para-entreter-criancas-em-casa.ghtml


ÁREA:Música.

CONTEÚDO: Fontes sonoras: brinquedos sonoros e instrumentos musicais.

OBJETIVO: Explorar e conhecer diferentes fontes sonoras, elementos do som e da música
para desenvolver funções psíquicas, em especial, a percepção auditiva e obter noções
básicas sobre os códigos musicais.

DESENVOLVIMENTO: Construa junto com a criança um instrumento musical para brincar na
sua casa, use as embalagens da atividade anterior e objetos que tiveram em casa. Deixe- a
brincar nesse espaço! Abaixo deixo algumas sugestões:

REGISTRO: Tire uma foto e enviar para a professora.



ÁREA:Matemática.

CONTEÚDOS: Sequência temporal: Noções de tempo e seus ritmos biológicos: horário de
sono, alimentação, brincadeiras, da chegada dos pais, etc. Antes, depois, agora, mais tarde,
hoje, dia, noite.

OBJETIVO: Reconhecer e valorizar as noções espaciais e temporais como ferramentas
necessárias no seu cotidiano.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Analise você primeiro a rotina das atividades
solicitadas com as embalagens recicláveis e depois peça à criança: identificando as
atividades feitas anteriormente (separar embalagens), depois a próxima (brincar com as
embalagens), agora (conversar sobre as embalagens) e terminar as atividades. Separe as
embalagens que retratam essa rotina. Convide a criança a ordenar a sequência das
atividades .l: solicitando que ela lhe entregue as embalagens que mostra o que fizemos
antes (separar embalagens), depois (brincar com as embalagens), agora (conversar sobre as
atividades com as embalagens) e mais tarde (terminar as atividades semanais da escola.

REGISTRO: Ofereça giz de cera ou material que tiver e peça para a criança fazer um
desenho do que ela mais gostou de fazer com as embalagens.




