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 Atividade; 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 10 

 

https://youtu.be/Z3

ticF8c-PY 

 

 
 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Comece a 

sequência didática 

preparando 

antecipadamente 

moldes de 

fantoches com 

TNT,. Para isso, 

corte retângulos 

de, 

aproximadamente, 

12cm×6cm; 

costure ou cole as 

laterais, deixando 

apenas a parte de 

baixo aberta para 

que a criança 

coloque as mãos; 

desenhe dois olhos 

com cola colorida 

  Atividade; 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 11 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Reproduza músicas 

alegres do gênero 

Infantil para que as 

crianças ouçam e 

dancem livremente. 

 Brinque com elas e 

reforce o 

vocabulário 

referente as partes 

do corpo e as suas 

funções. 

  Sugestão de 

música; 

https://youtu.be/5O

A45DdhsI4 

 Após este 

aquecimento, 

reproduza a música 

eruditas e deixe a 

criança se expressar 

da maneira como 

quiserem. Espalhe 

almofadas e os 

brinquedos pelo 

chão e observe 

como elas 

interagem entre si e 

com os materiais. 

Dê as crianças 

  Atividade; 

  Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 12 

 Desenvolvimento 

da atividade; 

 Comece a 

sequência didática 

convidando a 

criança assistir o 

vídeo sobre 

animais. Procure 

por um vídeo que 

seja curto e,caso 

seja possível, 

reproduza- o mais 

de uma vez, dando 

pausas para fazer 

intervenções físicas, 

modo de andar e de 

se alimentar etc 

 Sugestão para vídeo 

 

https://youtu.be/qb

LRNSBs5PU 

  

 Para finalizar a 

sequência didática, 

ofereça à criança os 

gizes de cera para 

que elas façam um 

desenho na página 

do livro. O desenho 

é uma das 

principais formas 

 Atividade; 

 Apostila; A Criança 

e o Mundo 

 Página; 13 

  Desenvolvimento 

da atividade; 

 Inicie a sequência 

didática 

preparando alguns 

materiais 

antecipadamente 

  Cartolinas:dívida as 

folhas em quatro 

partes iguais é 

reserve uma parte 

para a criança. 

 Papel dobradura: 

recorte círculos de, 

aproximadamente, 

10cm de 

circunferência e 

cole- os no meio 

das folhas de 

cartolina que você 

preparou. 

 Ajude a criança a 

retirar as cartelas 

de picote da pagina 

3 do material do 

aluno, deixe- as 

manipular o 

material 

livremente, depois 

chame a atenção 

dela para cada 

Atividade; 

Apostila; A 

Criança e o 

Mundo 

Página; 13 

Desenvolviment

o da atividade; 

Inicie a 

sequência 

didática 

preparando os 

materiais 

indicados a 

seguir. 

TNT: corte várias 

tiras de, 

aproximadament

e, 4 cm de 

largura e 

preoare- as por 

cores. Monte 

uma tira de mais 

ou menos 2cm 

de 

comprimento, 

unindo, com cola 

quente, várias 

tiras menores de 

uma mesma cor. 

Faça pelo menos  

quatro tiras de 

cada cor, 

https://youtu.be/Z3ticF8c-PY
https://youtu.be/Z3ticF8c-PY
https://youtu.be/5OA45DdhsI4
https://youtu.be/5OA45DdhsI4
https://youtu.be/qbLRNSBs5PU
https://youtu.be/qbLRNSBs5PU


 
em casa retângulo 

de TNT para 

construir a base do 

fantoche. 

 Para finalizar, 

ofereça a criança lã 

colorida e cola 

para que decorem 

os fantoches 

representados na 

página do livro. 

 Como nas 

atividades 

anteriores as 

crianças tiveram 

contato com cola, 

nesse momento 

deixe- as livres 

para explorar os 

matérias. 

 Expectativas de 

Aprendizagem; 

 Desenvolver a 

habilidade de 

dramatizar, 

fazendo uso de 

materiais e 

espaços com 

criatividade. 

 Desenvolver a 

organização de 

pensamento. 

 Desenvolver a 

percepção 

espacial. 

 Desenvolver a 

capacidade de 

utilizar o corpo 

como forma de 

expressão. 

  Reproduzir cenas 

bastante tempo 

para que manipule 

os materiais da 

forma como 

quiserem e registre 

suas observações. 

 Música erudita; 

https://youtu.be/p6

3GkBOLwwY 

 Para finalizar essa 

sequência didática, 

ofereça a criança 

retalhos de tecido 

para colarem na 

página. Procure, se 

possível, registrar 

com fotos as 

diversas atividades. 

 Expectativas de 

Aprendizagem; 

 Desenvolver 

gradativamente o 

domínio dos 

próprios 

movimentos na 

relação com os 

objetos. 

 Desenvolver 

progressivamente 

uma imagem 

positiva de si 

mesmo. 

 Perceber o outro e 

suas necessidades. 

 Ampliar o 

conhecimento das 

partes do corpo e 

suas funções. 

 Desenvolver as 

noções primárias da 

compreensão da 

de expressão e 

comunicação das 

crianças. É por meio 

dele que eles 

representam a 

realidade e 

expressam 

emoções e 

sentimentos, por 

isso,aproveite este 

momento para 

observar como a 

criança está 

desenvolvendo o 

desenho. 

:  

 Expectativa de 

Aprendizagem; 

 

 Identificar  e 

nomear os animais. 

 Desenvolver o 

equilíbrio corporal. 

 Ampliar o 

vocabulário. 

 Desenvolver o freio 

inibitório. 

 

 

 

 

cartela informando 

que ali está escrita 

o nome da música. 

 Para encerrar a 

sequência didática, 

ajude a criança a 

colar o barbante 

colorido em volta 

da roda de criança 

representada  na 

página do livro. 

   

 Expectativa de 

Aprendizagem; 

   

  Conhecer as 

canções e os versos 

referentes as 

tradições culturais 

de sua 

comunidade. 

 Ampliar o 

vocabulário. 

 Perceber as 

possibilidades de 

movimento do 

corpo. 

  Desenvolver a 

coordenação 

motora ampla. 

  

 

 

preferencialmen

te nas cores azul, 

vermelha, verde 

e amarela. 

Coloque uma 

música Alegre e 

incentive a 

criança dançar e 

a movimentar o 

corpo livremente 

utilizando as 

fitas de TNT. 

Para finalizar 

atividade 

proposta cole 

pedaços de 

papel celofane 

na imagem da 

caixa para 

representar a 

brincadeira da 

qual realizaram. 

 

Expectativa de 

Aprendizagem; 

Desenvolver o 

movimento de 

macha. 

Desenvolver a 

capacidade de 

comunicação 

oral. 

Explorar 

medidas de 

capacidade. 

Imitar 

movimentos. 

https://youtu.be/p63GkBOLwwY
https://youtu.be/p63GkBOLwwY


 
e situações com 

base em imagens. 

  Sugestão de ideia 

https://youtu.be/P

5bMtJfKgiU 

 

 

 

 

linguagem musical. 

 Ampliar o 

vocabulário. 

 

  

 

 

Homenagem dia 

dos Pais 

 

https://youtu.be

/waTIlcC3G20 
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