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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!

ATIVIDADES ESPECIAS: “SEMANA DA CRIANÇA.”

ÁREA: CULTURA CORPORAL.

CONTEÚDOS: Brincadeiras de criação de formas artísticas.

OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações
corporais de natureza lúdica, artística e de destreza por meio da apropriação de atividades
da cultura corporal: as brincadeiras de jogo, de dança e de ginástica, entre outras.

DESENVOLVIMENTO:Assista ao vídeo com a criança e participe junto da brincadeira.

Vídeo “Estátua”: https://www.youtube.com/watch?v=al6AuDttLaQ

https://www.youtube.com/watch?v=al6AuDttLaQ


Estátua
Xuxa

Mão na cabeça
Mão na cintura
Um pé na frente e o outro atrás
Agora ninguém pode se mexer, estátua

Um braço pra cima
Um braço pra frente
Cruzando as pernas
Bumbum para trás
Agora ninguém pode se mexer, estátua

Rodando, rodando
Braços esticados
Não pode parar continue rodando
Quero saber quem é que consegue ficar parado
Estátua

Mão na cabeça
Mão na cintura
Um pé na frente e o outro atrás
Agora ninguém pode se mexer, estátua

Mexendo a cabeça
Mexendo as mãos
Faz um shake shake
Até o chão
Quero saber quem é que consegue
Ficar parado

A gente vai ter que rodar
Roda, roda no lugar
Ninguém aqui pode cair
Eu vou contar pra terminar
Três, dois, um, estátua

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

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA.

CONTEÚDOS: Oralidade/Falar e escutar/ Linguagem oral como instrumento organizador do
pensamento e de comunicação – Sequência na exposição de ideias (domínio constante e
progressivo);

OBJETIVOS: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo,
elaboração de ideias, registro e transmissão de conhecimento e de auto-regulação da
conduta, desenvolvendo gradativamente as capacidades de ouvir e falar, ler e escrever e de
comunicar e interpretar ideias, tendo em vista seu máximo desenvolvimento afetivo-
cognitivo.

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLlY5rnjXpzBE74sZ43FhEHWy2T7w:1633970456094&q=Xuxa+Meneghel&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCowMTVaxMobUVqRqOCbmpeanpGaAwC5ZtErHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi79O6k5sLzAhX4ppUCHamFBqEQMXoECAcQAw


DESENVOLVIMENTO: Assista junto com a criança esse lindo teatro. Divirtam-se!

Vídeo VARAL DE HISTÓRIA“BICHO POR BICHO”:
https://www.youtube.com/watch?v=l80cLpqKyhs&list=RDCMUCzPvR5EslYq2S-
BTmxZl_iQ&start_radio=1

REGISTRO: Peça para a criança realizar um desenho sobre a parte do teatro que ela mais
gostou.

ÁREA:MATEMÁTICA.

CONTEÚDOS: Grandezas e medidas.

OBJETIVOS: O ensino da matemática na educação infantil almeja que o aluno possa identificar nos objetos e
fenômenos da realidade, a existência e a variação de quantidades; que reconheça a matemática como produto das
necessidades humanas para compreender e operar com relações quantitativas por meio das medidas, dos números e
operações e das formas geométricas no espaço.

DESENVOLVIMENTO: Ao preparar essa receita de massa de modelagem peça que a criança
ajude e que ela tenha a oportunidade de adicionar os ingredientes de acordo com as
quantidades e unidades de medidas que a receita pede. Então, separe os ingredientes e
faça massinha com a criança, a receita é bem simples e dura bastante quando armazenada
dentro do saquinho plástico na geladeira.

RECEITINHA:

02xícaras de farinha de trigo
½ xícara de sal

https://www.youtube.com/watch?v=l80cLpqKyhs&list=RDCMUCzPvR5EslYq2S-BTmxZl_iQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=l80cLpqKyhs&list=RDCMUCzPvR5EslYq2S-BTmxZl_iQ&start_radio=1


½ xícara de água
01 colher de sopa de óleo
Um pouco de suco de sua preferência.
Misture todos os ingredientes secos e depois acrescente os ingredientes líquidos; se
necessário vá colocando mais farinha até das textura de massinha e não grudar mais nas
mãos. E está pronta! Agora é só diversão!!



REGISTRO: Tire várias fotos e envia.

ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA.

CONTEÚDOS: Argumentação e explicação de ideias por meio da linguagem oral –
consistência argumentativa, clareza e objetividade.

OBJETIVOS: Compreender o uso social da linguagem oral e escrita como meio de diálogo,
elaboração de ideias, registro e transmissão de conhecimento e de auto-regulação da
conduta, desenvolvendo gradativamente as capacidades de ouvir e falar, ler e escrever e de
comunicar e interpretar ideias, tendo em vista seu máximo desenvolvimento afetivo-
cognitivo.

DESENVOLVIMENTO: Escolha junto com a criança um lugar no quintal bem gostoso ou uma
praça próxima ou em último caso pode ser no chão da sala mesmo, nosso objetivo será
fazer um picnic; peça ajuda à criança em tudo, converse com ela de forma clara e objetiva,
solicite sua opinião, que ela participe do cardápio, da decoração, escolha da toalha, etc..!!
Você vai precisar de: 01 toalha de mesa, lanches bem gostosos e vaiados, água, suco ou
refrigerante, frutas, utensílios para comer e beber, guardanapos, enfeite com um vasinho
de flor ou bexigas grudadas no chão mesmo. Estenda a toalha e disponha os alimentos de
forma bem bonita e harmoniosa, use sua criatividade, Que seja divertido!!



REGISTRO: Tire algumas fotos e envia.


	Estátua

