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ÁREA: MATEMÁTICA

CONTEÚDO: Quantificação por emparelhamento, estimativa, contagem.

OBJETIVO: Observar e reconhecer diferentes portadores numéricos e as informações que
contém.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

A aprendizagem através de jogos, como o jogo da memória, permite que a criança faça da
aprendizagem uma ação interessante e prazerosa.

O responsável vai recortar as peças do jogo da memória e brincar junto com a criança, como ela
ainda não conhece os números o responsável deve mostrar as quantidades correspondentes com
os dedos e ajudá-la a contar, achar os pares e em seguida colar.





ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDO: Corpo humano: Diferenças anatômicas e sexuais; crescimento, mobilidade;
possibilidades de movimento corporal; necessidade humanas: sono, descanso, alimentação.

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a
partir da necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Trabalhar o esquema corporal permite a criança o conhecimento do corpo como um todo e
das partes que o compõe, tomando consciência de si mesma e de seus semelhantes.

Recorte as figuras e cole no quadro abaixo montando o corpo humano.





ÁREA: MÚSICA

CONTEÚDO: Gêneros musicais – Música infantil

OBJETIVO: Conhecer, apreciar, e contextualizar os diversos gêneros e contextos musicais,
conhecendo a música como produto histórico – cultural.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: MÚSICA – PÉ COM PÉ.

Assista ao link :https://youtu.be/diF09QYJIkM

DURANTE A VISUALIZAÇÃO DO VIDEO CONVERSE COM A CRIANÇA CHAMENDO A
ATENÇÃO PARA A PARTE DO CORPO QUE ESTÁ SENDO TRABALHADA EM SEGUIDA
PEÇA PARA ELA OBSERVAR O DESENHO E APONTAR A PARTE DO CORPO
MENCIONADA NO VÍDEO.

https://youtu.be/diF09QYJIkM


Agora a criança com a ajuda do responsável vai escolher duas cores de tinta dissolver em um
pouquinho de água molhar os pés e carimbar em uma folha, que pode ser papelão, folha de
sulfite ou mesmo no chão do quintal para que a criança possa explorar as sensações e texturas.



ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA

OBJETIVO: Desenvolver a ideia de representação da escrita, utilizando códigos linguísticos.

CONTEÚDO: Nome próprio – função social.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: LETRAS DO NOME

COM A AJUDA DENUM ADULTO PINTE AS LETRAS DO SEU NOME

PEDRO

AGORA CUBRA OS PONTILHADOS DAS LETRAS DO SEU NOME.




