Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

EMEIEF LENI PEREIRA PRATA

TURMA: JARDIM I
PROFESSORAS: EVELYN, LUCIANE, DANIELI, OTÍLIA, TATYANE.

ATIVIDADES DE 08/09/21 a 10/09/21
TEMA: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Imagem disponível em: https://images.app.goo.gl/iyAMLd6VHe9uwM6VA. Acesso em 03/08/2021.

08/09 – MÚSICA: MARCHA SOLDADO E CONFECÇÃO DA BANDEIRA
Objetivos:
 Incentivar o amor pelo país;
 Desenvolver a formação da cidadania e o sentimento de patriotismo;
 Estimular a criatividade e reconhecer os símbolos que representam o país.
Materiais Necessários:
 Celular ou computador para ouvirem a música.
Desenvolvimento:
a)
Com ajuda de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo disponível no YouTube conforme link a seguir: https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E

Imagem disponível em: https://youtu.be/8Dwr0wgrt0E
Acesso em 05/08/2021.

b)

Após assistir, conversar com a criança em torno dos seguintes questionamentos:




Quais são as cores da bandeira do Brasil?
Quais as formas geométricas que formam a bandeira?
Vamos usar a criatividade para criar uma bandeira bem bonita?

Imagem disponível em: https://images.app.goo.gl/cTZriCFqvC8y9sVXA. Acesso em 05/08/2021.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

09/09 – CHAPÉU E VISEIRA
Objetivo:
 Proporcionar diversidades de vivências, onde as crianças podem descobrir várias formas de
interagir com dobraduras e desenhos;
 Estimular a imaginação e a criatividade;
 Desenvolver as habilidades motoras finas, como movimentos dos dedos e pressão dos
polegares.
Materiais Necessários:
 Canetinha ou lápis de cor;
 Folha de sulfite ou jornal;
 Elástico para a viseira
Desenvolvimento:
Queridas Famílias:
Hoje vamos brincar, dobrar, recortar, colar e pintar com as crianças!
a) Com folhas ou jornais faça junto com a criança um chapéu de soldado e uma viseira de acordo
com o passo a passo abaixo.
b) Em seguida, deixem as crianças brincarem, explorando a imaginação através das criações.

Imagem disponível em: https://images.app.goo.gl/cTZriCFqvC8y9sVXA. Acesso em 06/08/2021.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

10/09 - 7 DE SETEMBRO: TRAÇADO DO NÚMERO 7.
Objetivo:
 Estimular o raciocínio lógico estabelecendo relações entre quantidades e números;
 Associar a data comemorativa ao numeral 7;
 Permitir o desenvolvimento de conceitos numéricos por meio da expressão oral e grafia
dos números.
Materiais Necessários:
 Folha de papel.
 Tinta guache.
Desenvolvimento:
a) Sete de setembro é uma data muito festiva para o nosso país pois é comemorado a
Independência do Brasil.
Sendo assim vamos fazer a seguinte atividade:
 A criança deverá utilizar seu dedinho com tinta guache para traçar o número 7 (sete) para
representar este dia tão importante.
 Depois, para finalizar a criança deverá encontrar 7 objetos para relacionar a essa
quantidade.

Imagens disponíveis em: Fonte https://images.app.goo.gl/TEbSBzkaZQokvV7G7Acesso em 07/08/2021.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

SUGESTÕES DE LEITURAS:
SETE DE SETEMBRO
https://youtu.be/nR7vA6756Y0
SEMANA DA PÁTRIA
https://youtu.be/c6IbjoMwq50

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

EMEIEF LENI PEREIRA PRATA
TURMA: JARDIM I
PROFESSORAS: EVELYN, LUCIANE, DANIELI, OTÍLIA, TATYANE.

ATIVIDADES DE 13/09/2021 a 17/09/2021.
TEMA: MEIOS DE TRANSPORTES AÉREOS
E
PROJETO DE LEITURA:
ME CONTA UMA HISTÓRIA QUE EU COLECIONO UMA MEMÓRIA.

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/ZfsMOaXZRao/maxresdefault.jpg. Acesso em 27/07/2021.

13/09 - VAMOS CONHECER OS MEIOS DE TRANSPORTES AÉREOS!
Objetivos:
 Conhecer os meios de transporte e a sua importância para o deslocamento de pessoas;
 Classificar os meios de transporte;
 Conhecer e identificar os principais e mais comuns meios de transporte;
 Desenvolver a coordenação motora;
 Estimular a curiosidade e o interesse pelos meios de transporte que as cercam;
 Conhecer os meios de transporte, observando suas características.
Materiais necessários:





Celular/computador;
Revista ou livros;
Cola tesoura;
Folha.

Desenvolvimento:
a) Com o auxílio de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo da história:
https://www.youtube.com/watch?v=jAMeiLTQmmI

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=jAMeiLTQmmI. Acesso em 27/07/2021.

O vídeo da tia Dani, permitiu que as crianças pudessem conhecer vários meios de
transportes aéreos e perceber que através deles conseguimos chegar mais rápido em
lugares mais longes.
b) Agora a criança deverá responder:




Você já andou de algum meio de transporte aéreo?
Senão, qual você gostaria de andar?

c) Para finalizar as atividades, com a ajuda da família, a criança deverá pesquisar em revistas ou
livros meios de transporte aéreos para recortar e colar em uma folha.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

14/09 – CONFECÇÃO DE AVIÃO COM MATERIAL RECICLÁVEL.
Objetivos:
 Estimular na criança a curiosidade e o interesse pelos meios de transporte que as cercam;
 Conhecer os meios de transporte, observando suas características;
 Possibilitar momentos de interação;
 Desenvolver as habilidades motoras através dos jogos e brincadeiras;
 Favorecer o estímulo a criatividade por meio da confecção de brinquedos.
Materiais necessários:
 Papelão/Garrafas plásticas ou rolos;
 Tesoura;
 Cola;
 Papéis diversos;
 Guache/canetinha.
Desenvolvimento:
a) Com a ajuda de um adulto a criança construirá um avião com material reciclável.
Confira abaixo alguns exemplos:

Fontes:
http://www.painelcriativo.com.br/2019/09/09/brinquedos-reciclados-para-o-dia-das-criancas/
https://escolaeducacao.com.br/projeto-meio-de-transporte-para-educacao-infantil/projeto-meios-de-transporte-01/.
Acesso em 27/07/2021.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

15/09 - HORA DE CONTAR!
Objetivos:
 Quantificar, fazendo correspondência termo a termo;
 Estimular a curiosidade e o interesse pelos meios de transporte que as cercam;
 Conhecer os meios de transporte, observando suas características.
Materiais necessários:
 Celular.
Desenvolvimento:
a) O adulto deverá mostrar à criança a imagem abaixo para a criança, e ela deverá contar em voz
alta a quantidade de transportes aéreos que contem em cada imagem tem.
Imagem 1

Fonte:
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2020/03/03/esquadrilha-da-fumaca-se-apresenta-em-barbacena-neste-sabado.ghtml.
Acesso em 27/07/2021.

Imagem 2

Fonte:
https://www.freeimages.com/pt/premium/cartoon-airplanes-and-helicopter-in-the-sky-2151044
Acesso em 27/07/2021.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

16/09 - BRINCADEIRA: RELOGINHO /AVIÃOZINHO.
Objetivos:
 Oportunizar momentos do brincar com o corpo num contexto significativo;
 Desenvolver na criança uma escuta atenta;
 Desenvolver na criança uma melhor percepção de si mesma;
 Pular, inclinar o corpo, saltar, acompanhando o ritmo de uma música;
 Imitar os movimentos dos meios de transporte.
Materiais necessários:
 Celular ou computador;
 Corda.
Desenvolvimento:
a) A família deverá disponibilizar o vídeo para que a criança possa assistir e ver o passo a passo
da brincadeira:
https://www.youtube.com/watch?v=1o1h7DJug2Y

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1o1h7DJug2Y. Acesso em 27/07/2021.

b) Durante o vídeo a criança deverá realizar os movimentos conforme mostra o vídeo.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

17/09/2021 – PROJETO DE LEITURA:
“ME CONTA UMA HISTÓRIA QUE EU COLECIONO UMA MEMÓRIA”
História: “MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA”
Objetivos:
 Estimular o gosto pela leitura, criatividade e imaginação;
 Oportunizar contato com textos e imagens;
 Ouvir uma contação de história.
Materiais Necessários:
 Celular;
 Pagina do livrinho;
 Guache;
 Materiais diversos para decorar.
Desenvolvimento:
a) Com o auxílio de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo da história da autora Ana
Maria Machado:
https://www.youtube.com/watch?v=mXQ_vnF899I

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=mXQ_vnF899I. Acesso em 30/07/2021.

b) Após ouvir a historinha, um familiar deverá escrever o nome da historinha no livrinho e em
seguida a criança fará a representação da Menina Bonita do Laço de Fita por meio do carimbo da
mãozinha.
Obs: se não tiver tinta pode ser feito o contorno da mãozinha para a criança colorir.

Montagem de imagens no paint:
: https://i.pinimg.com/736x/76/39/3d/76393d456530264564cb51a848e7f295.jpg
https://br.pinterest.com/pin/831899362390504081/
Acesso em 30/07/2021.

* FAZER O REGISTRO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA A PROFESSORA.

SUGESTÕES DE LEITURA:
ERA UMA VEZ - O MENINO E O AVIÃO - TIA CAROL GRUPO ENCANTO
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QLGTK118RIQ
O AVIÃOZINHO | TURMA DA MÔNICA
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=A5HDF52WI8S
O AVIÃOZINHO PERDIDO
https://www.youtube.com/watch?v=VA2QXoO5BWo

