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Conteúdos trabalhados: 

*Eu, o outro e o nós  
*Corpo gesto e movimento 
*Oralidade e escrita 
  
 
 
– Páginas da apostila 

Apostila integrada página 47 

Cadeno de projeto página 15
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Atividades 

 

Atividade 1: 

Acesse o link abaixo e assista o vídeo.  

 https://youtu.be/NISln5p32Pc    acesso em 15/04/2020 

         
       Atividade 2  
Apostila integrada página 47: Separe uma folha de jornal para a criança, mostre a ela a folha e 
pergunte que formato tem (provavelmente vai dizer que é um quadrado) , você pode 
intervir dizendo que, como a forma tem dois lados um pouco maiores, parece um quadrado, 
porém é um retângulo. Entrego a folha de jornal dizendo que é tapete mágico que a levará a 
muitos lugares. Peça a criança que coloque o jornal no chão, pise sobre ele com cuidado e 
brinque de estar voando um tapete, passando pelos lugares que quiserem e que tiverem 
vontade, podem brincar que estão vendo florestas, parques, a escola, lugares mágicos etc., 
estimulem movimentos de voo. 
Em seguida, apresente, no material da apostila, a obra contemporânea do artista Hélio 
Oiticica em seguida ofereça folhas de jornal cortada em formato de retângulo para que a 
criança faça uma colagem em seu material. 

 

Atividade 3: 

Em uma folha sulfite desenhe um retângulo e cole papel rasgado(pode ser jornal ou revista). 

 

Atividade 4:   

Acesse o link abaixo e assista o vídeo. 

  

https://youtu.be/0Zp94O8SfEo   acesso em 15/04/2020 

 

Atividade 5 Caderno de projetos página 15: Está são as partes de uma planta pinte as folha. 

 

Atividade 6:  Pinte 
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