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PREFEITURAMUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal da Educação
EMEI ROBERVAL BARROS”

- EDUCAÇÃO ESPECIAL -
AJUSTE CURRICULAR ( X ) Flexibilização ( ) Adequação ( ) Adaptação

INFANTIL -V TURMA PERÍODO LETIVO

A 19 A 23/07/2021
Iniciais do estudante: D.L Prof. Educação Especial: ALINE BARNABÉ

ORIENTAÇÃO FAMILIAR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES.

➢ORGANIZAÇÃO DA ROTINA PARA A REALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES:

 SEMPRE DESLIGUE A TELEVISÃO NO MOMENTO DA
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES;

GUARDE OS BRINQUEDOS OU JOGOS;
 ESCOLHA UM AMBIENTE TRANQUILO;
MANTER O MESMO HORÁRIO TODOS OS DIAS PARA A
REALIZAÇÃO DAS

ATIVIDADES.

➢ DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS:

 LEMBRE-SE QUE A SUA AJUDA É MUITO IMPORTANTE,
POIS FAZ COM QUE SEU FILHO(A) SEJA MOTIVADO.
 É IMPORTANTE QUE AS ATIVIDADES SEJAM
REALIZADAS AOS POUCOS,RESPEITANDO O TEMPO
DO ESTUDANTE.
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ÁREA: CIÊNCIA DA SOCIEDADE

EIXO: Praticas Culturais

CONTEÚDO: Manifestações culturais do mundo.

OBJETIVO: Conhecer diferentes culturas e ampliar os conhecimentos sobre jogos.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para saber mais sobre essa história, peça para que um
adulto assista com você e acesse ao vídeo que está logo abaixo.

Link: https://youtu.be/1dKg6UimoOc

UM BREVE RELATO SOBRE AS OLIMPÍADAS

O esporte de um modo geral, sempre fez parte do dia a dia das pessoas e esteve presente na
nossa cultura influenciando o comportamento, transmitindo valores e modificando atitudes. A
realização da Olimpíada de Tóquio é uma oportunidade para a promoção dos esportes, para a
divulgação da diversidade cultural, representando ainda um momento de união entre os povos
participantes

As Olimpíadas acontecem a cada quatro anos, onde celebra se uma grande festa do esporte
ASCOTES.

https://youtu.be/1dKg6UimoOc
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Agora o significado de cada símbolo:

ANÉIS OLÍMPICO – a principal representação dos jogos olímpicos é a bandeira estampada com
os anéis olímpicos. Os cincos aros interligados que compõem o estandarte possuem cores
diferentes, cada uma representando um continente:

AZUL REPRESENTA A EUROPA,

AMARELO REPRESENTA A ÀSIA,

PRETO REPRESENTA A ÀFRICA,

VERDE REPRESENTA OCEANIA,

VERMELHO REPRESENTA AS AMÉRICAS

.

A TOCHA – é o mais antigo símbolo das olimpíadas e faz ligação entre os jogos realizados na
Grécia Antiga e os disputados na Era Moderna. O fogo sagrado, tido como elemento purificador,
era usado pelos gregos em frente aos principais templos, com o Santuário de Olímpia, que recebia
as competições esportivas. O acendimento da chama é feito com a luz solar por meio de uma
espécie de espelho côncavo que agrega os raios do sol em um só ponto, provocando combustão.
Essa tradição para acender a tocha ainda é mantida e é realizada meses antes do início dos jogos,
em frente ao templo de Hera. Depois de acesa, a tocha passa por algumas cidades da Grécia e
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segue para o país onde a competição será realizada, onde o objeto passa pelas mãos de diversos
carregadores nas principais cidades, o trajeto só termina no estádio onde será celebrada a
abertura.

MEDALHAS – os primeiros campeões olímpicos recebiam como prêmio uma coroa feita de folhas
de louro e oliveira, os vencedores também recebiam alimentação gratuita por toda a vida, garantia
de seu lugar em teatros e o título de herói da sua cidade.

MASCOSTES – Representa os jogos olímpicos e muda a cada edição. O primeiro mascote oficial
foi apresentado na Olimpíadas de Munique, em 1972. O Waldi como era chamado, foi inspirado na
figura de um cachorro da raça dachshund, muito comum na região. Desde então, os países que
receberam os jogos criaram mascotes com base em suas características regionais. Já teve Urso,
Águia e até montanhas personificadas, mas o que mais inspirou a criação de mascotes olímpicos
até hoje foi a mistura de elementos.

Você sabia que nos também temos as paraolimpíadas????
Paraolimpíadas ou Paralimpíadas é uma versão dos Jogos Olímpicos adaptada para atletas portadores
de deficiência física ou sensorial. Todas as modalidades desportivas presentes nos Jogos Paraolímpicos
devem ser reajustadas de acordo com as limitações dos competidores, como as regras de cada esporte,
por exemplo

Acesse o link: https://youtu.be/5TPRSUB0IRQ

https://youtu.be/5TPRSUB0IRQ
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REGISTRO: Se possível, filmar ou tirar fotos do momento da atividade para postar no Facebook
da escola.
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ÁREA: MATEMÁTICA

EIXO: Espaço e Forma

CONTEÚDO: Exploração em diferentes espaços.

OBJETIVO: Reconhecer e organizar posições de objetos no espaço de acordo com suas
características.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

QUEBRA CABEÇA DOS ANÉIS OLIMPÍCOS

Com ajuda de um adulto monte o quebra cabeças dos aneis olimpicos seguindo o modelo
abaixo:(o material estara disponivel para retirada na escola)

REGISTRO: Se possível, filmar ou tirar fotos do momento da realização da atividade e postar no
Facebook da escola. Trazer a atividade para a professora
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AREA: ARTES VISUAIS

EIXO: Materialidade

CONTEÚDO: Ferramentas

OBJETIVO: Explorar e apropriar-se de diferentes ferramentas no fazer artístico, criando novas
possibilidades de uso.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Link para assstir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CenVPrqP5-8

VAMOS APRENDER A CONFECCIONAR UMA TOCHA OLÍMPICA E OS ANÉIS OLÍMPICOS
Para essa atividade será necessário a ajuda de um adulto para separar:

 Meia cartolina;
 Cola
 Fita adesiva ou durex;
 Lápis de cor
 Tesoura;
 Papel de seda ou crepon,
 Papel sulfite

Em seguida, com a ajuda de um adulto fazer um cone com a cartolina, colar com fita adesiva para
que não solte,
Colocar papel crepon amassado em uma das bases da tocha.
Para entender melhor abaixo as imagens.

https://www.youtube.com/watch?v=CenVPrqP5-8
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Agora confeccionar os Anéis Olimpicos com pratinhos de bolo, pode ser com papelão também,
Pintar com guache as cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Preto e Verde.
ABAIXO O MODELO PARA SEGUIR.

Recorte de revista ou jornais a figura do Macote.

A PROFESSORA DISPONIBILIZARÁ O MATERIAL PARA FAZER A TOCHA OLIMPÍCA.

REGISTRO: Se possível, filmar ou tirar fotos para postar no Facebook da escola. Trazer a
atividade para a professora. Trazer a atividade para a professora.
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ÁREA: CULTURA CORPORAL

EIXO: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais

CONTEÚDO: Aceitação de desafiar-se corporalmente e buscar novas possibilidades de destrezas
para si.

OBJETIVO: Deslocar com segurança e destreza no espaço desenvolvendo atitudes de confiança
em suas próprias capacidades.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:

Alguns esportes que serão apresentados na OLIMPÌADAS:
Basquete, Tiro com arco, Ginástica Artística, Natação Artística, Atletismo, Badminton (Peteca),
Beisebol/Softball, Vôlei de Praia, Boxe, Canoagem Stalom, Canoagem Velocidade, BMX Freestyle
Cycling, BMX Racing Cycling, Ciclismo Mountain Bike, Ciclismo de Estrada, Pista de Ciclismo,
Mergulho, Equestre, Esgrima, Futebol Americano, Golfe, Handebol, Hóquei, Jude, Karatê,
Maratona de Natação, Pentatlo Moderno, Ginástica Rítmica, Remo, Rúgbi, Navegação, Tiro.

Vamos brincar com algumas brincadeiras que também faz parte do esporte nosso do dia-a-dia,
você poderá criar brincadeiras, um adulto deverá brincar com as crianças para ficar mais
divertido. Registre com vídeos, desenhos ou fotos e mostre para a professora e para os
colegas as brincadeiras que você criou.

REGISTRO: Se possível, filmar ou tirar fotos da criança realizando a atividade.
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Espaço para anexar os registros da atividade acima.
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