E.M.E.I. JARDIM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA “LEONILDA ALVES VALENZUELLA”

ATIVIDADES JARDIM I
18/10/2021 A 28/10/2021
Olá famílias e crianças! Preparados para uma quinzena repleta de aprendizagem?
Nos próximos dias, vamos trabalhar os assuntos relacionados a Dengue, Animais e
Planeta Sustentável. Com certeza nossas descobertas serão interessantes, vamos lá?
Conto com sua companhia!

SEGUNDA-FEIRA 18/10/2021
Dia de Vídeo – Meio Ambiente
Atividade 1: Vamos iniciar a nossa semana assistindo ao vídeo da Turma da Mônica
“Um plano para salvar o Planeta”, que trabalha o conteúdo Meio Ambiente – Planeta
Sustentável.
Descrição da atividade: Assistir ao vídeo com atenção e em seguida, o adulto
conversará com a criança sobre os problemas relacionados ao Meio Ambiente que
prejudica a sustentabilidade do nosso Planeta: Quais problemas você percebe próximo a
sua casa? Quais ações podem realizar em casa ou na nossa comunidade para amenizar
esse problema?
Clique no link para ouvir ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=dCOOWSbe6Ig

Fonte da imagem: https://www.youtube.com/watch?v=atDmWTnVuis

TERÇA-FEIRA 19/10/2021
Dia de desenhar
Atividade 2: Hoje é dia de desenhar e pintar, use sua criatividade!
Descrição da atividade: Vamos ilustrar o nosso Planeta? Com os materias disponíveis
em casa, faça o desenho do Planeta Terra, destacando as partes aquática e terrestre.
Utilize tintas ou lápis, canetas coloridas ou outros materiais. Capriche, fotografe e envie
para a professora da turma!
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Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/390194755221808921/

QUARTA-FEIRA 20/10/2021
Dia do Acróstico
Atividade 3: Acróstico com a palavra Planeta.
Descrição da atividade: O adulto escreverá a palavra PLANETA na posição vertical
(em pé), na folha de sulfite. A criança irá escolher uma palavra para cada letra que tenha
relação com o Meio Ambiente, pode ser nome de animais, nome de plantas ou outros.
Nesta atividade, adulto será o escriba.
Exemplo:

Planta
Lixo
Amora
Neve
Elefante
Tomate
Ar
QUINTA-FEIRA 21/10/2021
Ilustração dos Animais
Atividade 4: Hoje o nosso desafio será desenhar animais. Sabemos que o nosso
Planeta, abrigam muitos animais de diversas espécies. Há os que vivem na terra
(terrestres) e os que vivem na água (aquáticos).
Descrição da atividade: Faça a ilustração de um animal terrestre e um aquático. Pinte
utilizando os materiais disponíveis em casa. Use a sua criatividade e imaginação.
Fotografe e envie para a professora da turma.
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Fonte da imagem: https://www.pinterest.es/pin/388576274108249629/

SEXTA-FEIRA 22/10/2021
Vídeo musical e dramatização
Atividade 5: Faremos hoje a dramatização da música “ A água” da Cristina Mel.
Descrição da atividade: Ouça a música, cante e represente com os gestos, mímicas
dramatizando a letra e todas as ações que ocorrem de acordo com o vídeo. Divirta-se!
Clique no link para ouvir ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8p0r2g62eI

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/451767406377885196/

SE VOCÊ OUVE UM TROVÃO (KABRUM!!),
LOGO A CHUVA VAI CAIR, VAI CAIR, VAI CAIR.
A CHUVA É ÁGUA PARA TOMAR BANHO.
ÁGUA QUANDO ESTÁ NO CÉU É NUVEM.
A CHUVA É ÁGUA PRA ESCOVAR OS DENTES.
SE VOCÊ OUVE UM TROVÃO, (KABRUM!!)
É ÁGUA PRA MAMÃE COZINHAR.
LOGO A CHUVA VAI CAIR, VAI CAIR, VAI CAIR. É ÁGUA PRO PAPAI SE BARBEAR.
ÁGUA QUANDO ESTÁ NO CÉU É NUVEM.
A CHUVA SERVE PRA MOLHAR A TERRA.
SE VOCÊ OUVE UM TROVÃO (KABRUM!!),
A CHUVA SERVE PRA ENCHER OS RIOS.
LOGO A CHUVA VAI CAIR, VAI CAIR, VAI CAIR.
A CHUVA NOS DÁ ÁGUA PRA BEBER.
A CHUVA FAZ A PLANTA FLORESCER.
ÁGUA QUANDO ESTÁ NO CÉU É NUVEM.
“A ÁGUA” DE CRISTINA MEL
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SEGUNDA-FEIRA 25/10/2021
Leitura de imagem
Atividade 6: O assunto da Dengue já foi trabalhado neste ano, porém todos os cuidados
ainda são poucos. Faremos hoje outro desafio. Você já deve imaginar como é o
mosquito Aedes Aegypti. Mas através da imagem, convidamos você a fazer a ilustração
conforme a sua observação.
Descrição da atividade: Observe o desenho e ilustre o que você viu. Utilize os
materiais disponíveis em casa. É mesmo um desafio, não é? Mas você consegue
realizar, fotografe e envie para a professora da sala.

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/355432595572306455/

TERÇA-FEIRA 26/10/2021
Conscientização e prevenção à doença – Vídeos “Sintomas”
Atividade 7: Dando continuidade ao conteúdo Dengue, veremos hoje alguns sintomas
desta doença e com isso ficaremos atentos aos cuidados de prevenção contra ela.
Descrição da atividade: Após o vídeo, o adulto conversa com a criança, destacando os
principais sintomas desta doença. A criança oraliza o que ela entendeu.
Clique no link para ouvir ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=9b1__sf_zoI

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/755197431246572500/
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QUARTA-FEIRA 27/10/2021
Atividade musical
Atividade 8: A atividade de hoje é musical , vamos assistir ao vídeo “ O mundo de Pati e
Pote: Campanha de combate à Dengue, Zika e Chikungunya
Descrição da atividade: Acompanhado do adulto, a criança assiste ao vídeo e ouve a
canção. Após ouvir, dar uma volta pela residência e quintal para verificar se há criadouro
do mosquito. Vamos todos combater esse mal!!! Xô dengue!
Clique no link para ouvir ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=PyYyUmuq33Q&t=11s

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/755197431246572499/

QUINTA-FEIRA 28/10/2021
Cartaz de cuidados e prevenção contra a Dengue
Atividade 9: Nossa última atividade da quinzena, vai contemplar as muitas ações que
observamos ao longo da semana sobre o tema Dengue. Vimos os cuidados e prevenção
que devemos seguir para que o mosquito permaneça bem longe de nós. Que tal
confecionar um cartaz para alertar as pessoas a se prevenirem contra esse grande mal
para a nossa saúde e nosso corpo? Mãos à obra!
Descrição da atividade: Utilizando os materiais que tiver em casa, revistas encartes,
folhas ou outros, faça um bonito cartaz alertando as pessoas sobre a necessidade de
haver o combate a Dengue. Com a sua família, liste as ações necessárias através de
desenho ou mesmo escrita e colagens. Após o término, fotografe e envie para a sua
professora.

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/386254105515026276/

