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Querida família,

As  atividades  foram  planejadas  para  serem  realizadas  com  auxílio  da  família,  agradecemos  a
colaboração nesse momento atípico para continuarmos com o planejamento e desenvolvimento escolar.
Se possível, registrar as atividades com fotografias, e no retorno usaremos esse material como apoio
pedagógico e suporte para a continuidade das nossas atividades.

Esperamos ver todos em breve!!!
                                                                         

                                                                                 Professoras 

SEMANA DE 31 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2020

ATIVIDADE 1 

 BRINCADEIRA

A BRINCADEIRA DE HOJE CHAMA-SE:



Inicialmente, pergunte às crianças se gostam de se olhar no espelho.

Cada criança se observa. Alguém da família também se observa.

Depois, alguém da família e a criança devem se olhar em um espelho só. Peça que observem pelo
espelho e digam de que cor é o cabelo da mamãe, a cor dos olhos, se tem pintas ou outras marcas
no rosto, entre outros aspectos que julgarem interessantes.

Em seguida a criança faz uma careta e desafia alguém da família a imitá-la.

Logo em seguida cada criança pode produzir seu autorretrato, em uma folha de sulfite ou qualquer
outra folha disponível, evidenciando a careta que mais gostou de fazer. Os desenhos podem ser
expostos   em um lugar especial da casa.

                                       

      

 Por fim, vamos confeccionar um lindo espelho???

 Prepare-se: providenciar moldes de espelhos feitos com papelão, canetas hidrográficas coloridas 
ou giz de cera, Cds ou DVDs que não são mais usados.

Desenvolvimento: Prepare a base dos espelhos com o papelão (use um espelho de mão como 
molde) e cole um CD ou DVD em cada base, e as crianças podem decorar.



Agora é só se divertir brincando!

Referências bibliográficas:

 Imagens: https://images.app.goo.gl/1Y9kVqvC7UDLhQmk acesso em 26/08/2020

https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-menina-que-faz-caretas-no-espelho-image15773810 

https://br.freepik.com/fotos-premium/a-crianca-faz-careta-diante-do-espelho-no-banheiro_4039636.htm
Cordi, Angela. Pé de brincadeira: pré-escola: 4 a 5 anos e 11 meses: livro do professor da educação infantil. 
Curitiba:Positivo, p.142,2018.

 

https://br.freepik.com/fotos-premium/a-crianca-faz-careta-diante-do-espelho-no-banheiro_4039636.htm
https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-menina-que-faz-caretas-no-espelho-image15773810
https://images.app.goo.gl/1Y9kVqvC7UDLhQmk%20acesso%20em%2026/08/2020


ATIVIDADE 2

MÚSICA: “A CASA”

Durante  a  atividade,  a  criança  irá  brincar  e  movimentar-se  através  da  canção,  expressar-se
fazendo uso de gestos e brincadeiras cantadas.  Na escola as crianças brincam, cantam e se
encantam com brincadeiras de roda. 

COMO BRINCAR: Dois ou mais participantes compõem a brincadeira, faça uma roda e cante a linda canção: 

Para ouvir a música, você pode clicar no link              https://youtu.be/Wmj2COW0veI

     

A CASA

ERA UMA CASA MUITO ENGRAÇADA

NÃO TINHA TETO, NÃO TINHA NADA                 

NINGUÉM PODIA ENTRAR NELA, NÃO

PORQUE A CASA NÃO TINHA CHÃO

NINGUÉM PODIA DORMIR NA REDE

PORQUE NA CASA NÃO TINHA PAREDE

NINGUÉM PODIA FAZER PIPI PORQUE PENICO NÃO TINHA ALI                                

MAS ERA FEITA COM MUITO ESMERO

NA RUA DOS BOBOS NÚMERO ZERO.

(VINÍCIUS DE MORAES)

https://youtu.be/Wmj2COW0veI


Depois de ouvir ou ler a música, converse com a criança sobre alguns aspectos:

 Pergunte para a criança o que ela achou sobre a música de Vinícius de Mora-
es.

 Você consegue imaginar como seria essa casa? Muito diferente não é mesmo?

 Conte como é a sua casa.

 Qual o seu lugar favorito na sua casa?

 Você sabia que existem muitos tipos de moradia? Isso mesmo! Tudo depende
das condições e do lugar em que cada um vive. Observe a seguir.

DIFERENTES TIPOS DE MORADIA

casa de pau a pique                                                casa de alvenaria

      

Oca palafita



casa feita com madeiras                                                                                     edifícios ou prédios

                            
Iglu                                                                                 casa feita com madeira e pedras                                           

ATIVIDADE

Agora é a sua vez!

Faça um lindo desenho da sua casa, você também pode fazer um mapa, mostrando como é cada 
cômodo. Guarde sua atividade com carinho, você vai entregar para sua professora quando 
retornarmos!

Referências:

Site acesso em: 27/08/2020 https://conhecimentocientifico.r7.com/tipos-de-moradia/

Site acesso em: 27/08/2020 https://youtu.be/Wmj2COW0veI

https://youtu.be/Wmj2COW0veI
https://conhecimentocientifico.r7.com/tipos-de-moradia/


ATIVIDADE 3

 HISTÓRIA

 Ouvir e recontar histórias.  Esta é uma hora muito esperada na nossa rotina escolar. Ouvir e contar
histórias é uma atividade que acontece todos os dias na escola, e as crianças curtem muito esse
momento....

Leia a história MARCAS DA INFÂNCIA que está abaixo, para a criança, depois peça para que ela
faça um desenho sobre a história, se possível fotografe o momento e guarde o desenho para o
retorno das aulas.


















