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Conteúdo:Material Escolar
Rodinha: Converse com a
criança sobre os materiais
que são utilizados na escola
e os cuidados que devemos
ter, como: Livros, lápis,
borracha, apontador,
agenda, lápis de cor, entre
outros.

Música: Material Escolar/ 
canção para crianças
Disponível 
em: https://youtu.be/zGF1
siHB6L0

Material: Apostila
Atividade Nº 01

Vamos brincar! Passe a
bola – cantando uma
música. A bola deve passar
de mãos em mãos. Quem
ficar com a bola na mão
quando a música acabar
deve falar seu nome
completo.

Passe, passe, passe a bola;
Passe a bola sem parar;
Se você ficar com bola;
O seu nome vai falar!

Conteúdo:A água

Disponível em:

https://youtu.be/CaTXgmHy

MSk

Rodinha: Converse com a

criança sobre a importância

da água para os seres vivos.

Função da água: A água é

fundamental para o nosso

corpo, exercendo diversas

funções como: hidratação,

higienização do corpo e dos

alimentos, bem como, para o

correto funcionamento do

nosso corpo.

Material: Livro de Natureza

e Sociedade - Pág. 66,

67,131,132 / Material de

apoio - Pág. 13

Vamos brincar! Estátua.

Conteúdo:Movimentos do Corpo

Converse com as crianças sobre o

corpo humano, detalhando com

clareza as partes do corpo e seus

movimentos.

Música: As partes do corpo

https://youtu.be/1OaivOTqMkc

Material: Livro de Natureza e

Sociedade. Página: 20

Rodinha e brincadeira: Mostre as

imagens de várias crianças

brincando e movimentando seus

corpos e, em seguida, pergunte da

criança qual dos movimentos ela

mais gosta de fazer e peça para ela

sinalizar verbalmente.

Vamos brincar! Dança - Cabeça,

ombro, joelho e pé-

Partes do corpo.

Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?

v=vDee2bF8Xls

Conteúdo: Coordenação

Motora Fina

Material: Atividade nº 02

Rodinha: Pinte o Saci bem

colorido com giz de cera ou

lápis de cor, em seguida, faça

bolinhas de papel crepom

vermelho e cole na touca do

Saci.

Vamos brincar! Andando sobre

a corda - Coloque um barbante

esticado no chão. Peça para a

criança andar sobre a corda

sem pisar fora da corda, com

um pé de cada vez, bem

devagar. Trabalhando assim, a

coordenação motora e

equilíbrio.

Música: Caranguejo não é

peixe, caranguejo peixe é.

Disponível em:

https://youtu.be/eCF0rH6XcbU

Conteúdo: Coordenação Motora
Material: Atividade Nº 03

Rodinha: oriente a criança
durante a execução da atividade.
Em seguida, pinte os desenhos
bem coloridos.

Contação de História: Pinóquio
https://youtu.be/6F8UsKM0D6c

Quais os personagens que
aparecem na história cantada?
• Toda vez que o Pinóquio

mentia, o que acontecia com
ele ?

• Quem era o Gepeto ?
• O que o Gepeto gostava de

fazer ?

Vamos brincar! Adivinha
Com as mãos para atrás, esconda
um objeto pequeno em uma das
mãos. Depois estenda os braços
com formato de (X) à frente da
criança e peça para ela adivinhar
em qual mãos está o brinquedo.

Conteúdo: Partes do corpo
Material: Natureza e Sociedade.
Página: 21-23

Rodinha: Converse com as
crianças sobre cada parte do
corpo, destacando as principais:
Cabeça, tronco e membros
(superiores e inferiores). Lembre
a criança que para deixar nosso
corpo saudável é muito
importante mantê-lo sempre em
movimento.

Música: Minha boneca de lata.
Disponível em: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=23hsIk3o5kk

Vamos brincar! Pulando com um
pé só.
Leve brinquedos pequenos que
marque o início e fim de um
caminho, a criança irá percorrer
pulando com um pé só o trajeto.
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