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A / C Davina 26/7 a 30/7 de 2021 
 

NOME DO ALUNO:     
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 

Conte para sua criança que nossa pele toda tem uma importante função o tato, por ela sentimos frio, 

calor, o praser de um carinho, a dor de um machucado. Pelo tato da mão sentimos como são os objetos: 

grande, pequeno liso, enrrugado, áspero, macio, grosso, fino, molhado, seco... 

Faça uma brincadeira para explorar o sentido do tato. 

Providencie vários objetos: 

Papel amassado, pedra, escova de cabelo, garrafinha pet, por exemplo. 

Coloque os objetos em uma caixa de papelão, uma bacia ou embaixo de um pano (toalha de banho ou de 

mesa), sem que a criança veja, depois a chame e peça que feche os olhos, direcione suas mãos e peça para 

apalpar um dos objetos e falar o que está sentindo, se é grande ou pequeno, áspero ou liso... com a 

finalidade de que ela descubra qual é o objeto. Parabenize pelos acertos. 
 

 
 

 
 

REGISTRO: Ajude sua criança a contornar a mão pela qual exploramos o tato. 

CONTEÚDOS: Os sentidos: Tato 
 

OBJETIVOS: Identificar e diferenciar os sentidos. 
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LINGUA PORTUGUESA - ORALIDADE 

Hoje vamos criar história. Separe alguns objetos, por exemplo: carrinho, boneca, bola, bichinho de 

pelúcia, colher, escova de cabelo, bolsa, o que tiver em casa. 

Explique para criança que ela deverá inventar uma história com objetos. Depois peça que crie uma 

história. Ajude dando o inicio como, por exemplo, pegue um ursinho de pelúcia e comesse a história: Era 

uma vez um ursinho que... a criança deverá continuar, pegue outros objetos e auxilie para que ela 

continue a história. 

REGISTRO: A criança deverá fazer um desenho sobre a história que criou. 

CONTEÚDOS: Construção e elaboração de texto oral de histórias simples. 

 

OBJETIVOS: Expressão por meio da linguagem. Organização do pensamento com coerência. 
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ARTES VISUAIS – APRECIAÇÃO MÚSICAL E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
Patati Patatá - As mãos 

As mãos, as mãos 

Juntinhas representam união 

As mãos, as mãos 

Juntinhas elas fazem um coração 

 

As nossas mãos, são importantes 

Com elas tudo podemos fazer 

Com as mãos vivemos todo instante 

As mãos agora vamos conhecer 

 

As nossas mãos, servem pra lavar 

O rostinho de manhã pra despertar 

Com as mãos pego a escovinha 

Para os meus dentinhos escovar 

 

As mãos, as mãos 

Juntinhas representam união 

As mãos, as mãos 

Juntinhas elas fazem um coração 

 

Chegando na escola pra estudar 

Meus amiguinhos, vou cumprimentar 

A professora vai me ensinar 

Como usar as mãos pra desenhar 

 

Volto pra casa na hora de comer 

Com as minhas mãos vou me alimentar 

Mas antes não posso esquecer 

Que as minhas mãos eu tenho que lavar 

 

As mãos, as mãos 

Juntinhas representam união 

As mãos, as mãos 

Juntinhas elas fazem um coração 

 

Chega a noitinha, é hora de deitar 

CONTEÚDOS: Música infantil 

 

OBJETIVOS: Desenvolver a compreensão da importância das mãos. 
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A mamãezinha canta para eu dormir 

Antes de dormir eu não posso nem pensar 

Deixar de usar as mãos para orar, assim 

 

As mãos, as mãos 

Juntinhas representam união 

As mãos, as mãos 

Juntinhas elas fazem um coração 

 
 

REGISTRO: Use as mãos e faça um desenho bem bonito. 

 
 

COM MINHAS MÃOS EU DESENHO 
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