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ÁREA: LÍNGUA PORTUGUESA (ORALIDADE, LEITURA)  

 

CONTEÚDOS: EIXO – ORALIDADE – FALAR E ESCUTAR  

•  Função social da escrita. 

• Apreciação de jogos verbais e diferentes gêneros do discurso. 

OBJETIVOS:  Perceber e apreciar o som das palavras rimadas e sua musicalidade. 

Direcionar a atenção da criança para as semelhanças e diferenças entre os sons das palavras. 

 

ATIVIDADE 1 

Essa semana iremos aprender uma parlenda bem legal! Ouça e repita com atenção.  

 

1º) Pais ou responsáveis, se possível escrever numa folha (ou imprimir), a parlenda em letras 

grandes. Encontre as letras do seu nome na parlenda e circule-as.   

2º) Em seguida escrever mais uma vez a parlenda em letras grandes. Recortem as palavras e 

tentem montar a parlenda novamente. Reforce as rimas e a sequência numérica. 
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ÁREA: Matemática- Eixo: Números  

CONTEÚDOS: EIXO – Números  

• Contagem oral em contextos diversos, 

• Noção de números natural, 

• Quantificação por emparelhamento. 

OBJETIVOS:  Reconhecer o sistema de numeração, ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de 

números explorando-os em diversos contextos. 

 

ATIVIDADE 2 

Vamos montar um boliche com garrafa pet! Essa brincadeira tem o objetivo de estimular a 

contagem oral das crianças e o reconhecimento dos números. Na foto abaixo segue o modelo 

do boliche, essa brincadeira poderá ser realizada diversas vezes e você pode utilizar diversos 

matérias. 

Materiais necessários: 

Garrafa pet, papel, canetinha e uma bola de meia. 

Modo de fazer:  

Separe 10 garrafas de plástico, coloque uma faixa de papel com os números de 1 a 10 e 

confeccione uma bola de meia.  

Durante o jogo estimule a criança realizar a contagem oral das garrafas. Quantas garrafas 

caíram?  Quantas ficaram em pé? Combine a regra do jogo. 

Registro: Após a brincadeira peça para a criança fazer um desenho da brincadeira.  
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ÁREA: Ciências da Natureza 

CONTEÚDOS: EIXO – Ambiente e fenômenos naturais.  

• Água, ar, fogo e solo.  

• Fenômenos climáticos: água, ar, vento e ar.  

OBJETIVOS:  Conhecer os principais fenômenos da natureza no ecossistema e as transformações 

decorrentes das interações e das intervenções do ser humano. 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

Hoje iremos brinca e aprender sobre o a importância do AR na natureza. 

 

Você sabia o ar é uma mistura de gases presentes na atmosfera da terra, fornece o oxigênio 

que é indispensável para a existência da vida. O ar é fundamental na natureza ele é o 

componente que respiramos e também utilizamos para encher balões, pneus, mover objetos, 

gerar energia, etc. Apesar de invisível ao olho humano (não podemos vê-lo) sabemos que ele 

existe e tem peso, não podemos pegá-lo, mas podemos senti-lo e uma maneira de sentirmos 

o ar é através da respiração (inspirando e expirando), assoprando, enchendo uma bexiga, 

soltando pipa ou observando o movimento das plantas. 

 

1)Vamos fazer uma experiência utilizando uma bexiga e vamos observar que o AR ocupa 

espaço e tem peso. Para provarmos isso basta enchermos uma bexiga, amarrá-la em um 

barbante e pendurá-la em um cabide. Na outra extremidade do cabide amarraremos outro 

barbante, só que com uma bexiga vazia. Seguraremos o cabide com o dedo indicador e 

observaremos qual lado do cabide vai pender para baixo. Será que a bexiga vazia ganha ou a 

vencedora será a bexiga com o ar que sopramos dentro? Essa é uma experiência legal pra se 

fazer. Outra brincadeira que podemos observar o AR em movimento e brincando de bolinha 

de sabão. Basta mistura uma parte de sabonete líquido de 4 partes de água em uma jarra, 

xícara ou tigela ou detergente líquido de lavar pratos. Ele forma uma ótima base para as 

bolhas.  Para fazer a bolha você pode utilizar diversos materiais que tenha em casa como 

canudinho, boca da garrafa pet, funil entre outros.  

 

Registro: Faça um lindo desenho das bolas de sabão! 
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ÁREA: Artes  

CONTEÚDOS: Percepção e sentido 

OBJETIVOS:  Experimentar momentos de observação o sensível do mundo com todos os sentidos. 

 

ATIVIDADE 4 

Quem gosta de soltar pipas? A pipas são outra forma de comprovarmos a existência do ar, 

pois sem o vento as pipas não conseguem voar. 

Neste quadro o artista Cândido Portinari fez vários quadros dessa brincadeira tão popular 

e divertida! 

 

 
 



 
 

 

 

 

Registro: Após apreciação das obras do artista e a sua vez de fazer um lindo desenho. 

Aproveite a inspiração dos quadros acima. 

Sugestão: Se for possível fazer uma pipa e soltar num lugar com a criança será muito legal! 

Na foto abaixo tem um modelo de uma pipa simples. Materiais necessários: papel e linha. 

Boa diversão! 

 

 

 


