Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

E.M.E.I.E.F. LENI PEREIRA PRATA
TURMA: MINIGRUPO
PROFESSORAS: ARIANE STEFANELLI
EDUCADORAS: ARIENE, DININHA, EDILAINE, FABÍOLA, RENATA e ROBERTA
ATIVIDADES DE 04/10/21 a 08/10/21

TEMA: NOME PRÓPRIO

Imagem disponível em: https://novaescola.org.br/arquivo/nome-proprio/atividades.shtml Acesso em 12/09/21.

04/10 – TODO MUNDO TEM UM NOME
Objetivos:
 Conhecer a história de seu nome e seu significado;
 Conhecer e respeitar os diferentes costumes das famílias, grupos e povos;
 Desenvolver habilidades sociais;
 Identificar fontes históricas sobre sua vida;
Materiais Necessários:


Celular ou computador

Desenvolvimento:
A) Com ajuda de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo disponível no YouTube através
do link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=jUDOqFfrvLg

Imagem disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=jUDOqFfrvLg Acesso em 14/09/21.

Queridas Famílias
Após o vídeo, converse com a sua criança a história da escolha e o significado do nome dela.

Imagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GhND3R90l0o Acesso em 14/09/21.

Faça o registro com foto ou vídeo e envie para a Professora

05/10 – QUAL É A LETRA DO SEU NOME?
Objetivos:
 Identificar as letras que compõe o primeiro nome;
 Realizar atividades lúdicas que explorem o traçado das letras.
Materiais Necessários:
 Celular ou computador, caixa plástica com areia ou farinha
Desenvolvimento:
a) Com ajuda de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo disponível no YouTube através
do link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks

Imagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CtOxUoEO4ks Acesso em 14/09/21.

b) Após o vídeo, vamos treinar a letra do seu nome na caixa de areia ou farinha de trigo, conforme
o exemplo abaixo.

Imagem disponível em: http://www.colegioapice.com.br/fotos/caixa-de-areia-treino-das-letras-do-nome Acesso: 14/09/21.

Faça o registro com foto ou vídeo e envie para a Professora.

06/10 – HORA DA HISTÓRIA: “O NOME DA GENTE”
Objetivos:
 Conhecer a grafia do nome próprio.
 Explorar a coordenação motora global.
 Estimular a linguagem oral.
Materiais Necessários:
 Celular ou computador, papel e lápis de cor
Desenvolvimento:
a) Com ajuda de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo disponível no YouTube através
do link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM

Imagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Err1KN-QSaM Acesso em 14/09/21.

b) Família, vamos fazer a letra inicial do nome da criança no ch]ão com fita adesiva ou giz e pedir
para que ela ande por cima do traçado:

Imagem disponível em:
https://www.jairogrossi.com.br/album/minimaternal-ed-infantil-caminhando-e-se-divertindo-com-letras-desenhadas-no-chao
Acesso em 14/09/21.

Faça o registro com foto ou vídeo e envie para a Professora.

07/10 – CHAMADINHA
Objetivos:
 Construir uma relação afetiva com a escrita a partir do nome;
 Desenvolver atividades lúdicas envolvendo o nome, através de músicas e jogos;
Materiais Necessários:
 Celular ou computador
Desenvolvimento:
a) Com ajuda de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo disponível no YouTube através
do link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=LYB_Oo19lk4

Imagem
disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=LYB_Oo19lk4 Acesso em 14/09/21.

b) Família, vamos junto com a criança cantar a musiquinha do foguetinho e colocar o nome dela e
dos familiares próximo as fotos de referência, conforme exemplo abaixo:

Imagem disponível em: https://cangurunews.com.br/caixinhas-de-fosforos-brincadeira/ Acesso em 14/09/21.

Faça o registro com foto ou vídeo e envie para a Professora

08/10 – VAMOS CANTAR O NOME
Objetivos:
 Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações do cotidiano;
 Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão;
 Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e
ampliar seu conhecimento do mundo.
 Apreciar a letra inicial do próprio nome de forma lúdica e interativa.
Materiais Necessários:
 Celular ou computador, folha de papel, tinta e cotonete
Desenvolvimento:
a) Com ajuda de um adulto, a criança deverá ter acesso ao vídeo disponível no YouTube através
do link a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek

Imagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gqZJI7zo8Ek Acesso em 17/09/21.

b) A família deverá fazer a letra inicial do nome da criança vazado para que com auxílio possa
colorir utilizando tinta guache conforme o exemplo do nome da Professora Ariane a seguir:

Faça o registro com foto ou vídeo e envie para a Professora.

SUGESTÕES DE LEITURA

1 – Trabalhando o nome de forma lúdica
https://www.youtube.com/watch?v=3NPAJHOmnro
2- Poema o nome da gente
https://www.youtube.com/watch?v=C_zH6qE8TlE

Prefeitura Municipal de Hortolândia
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
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ATIVIDADES DE 11/10/21 a 15/10/21

TEMA: SEMANA DA CRIANÇA
e
PROJETO DE LEITURA:
“ME CONTA UMA HISTÓRIA QUE EU COLECIONO UMA MEMÓRIA”

Imagem disponível em: https://www.fondahotelfazenda.com.br/dia-das-criancas-1/ Acesso em 12/09/21.
.

13/10 – DIA DAS CRIANÇAS
Objetivos:




Apresentar os direito e tipos de cuidados que uma criança precisa;
Explorar sobre a importância das brincadeiras e jogos;
Refletir sobre a infância e a identidade infantil.

Materiais Necessários:


Celular ou computador

Desenvolvimento:
a) Com a ajuda de alguém da família, vamos assistir o vídeo a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=ViSUAWfKcDs

Imagem disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ViSUAWfKcDs Acesso em 19/09/21.

Queridas Famílias:
b) Na semana em que comemoramos o Dia da Criança, vamos organizar um piquenique em
família. Aproveitem esse momento para brincarem livremente e se divertirem juntos.

Imagem disponível em:
https://www.casapraticaqualita.com.br/noticia/piquenique-sem-erros-o-checklist-definitivo-para-voce-nao-esquecer-nada-nesse-evento-ao-ar-livre_a581/1

Acesso em 19/09/21.

* Fazer o registro da atividade por meio de foto ou vídeo e enviar para a Professora

14/10 – PROJETO DE LEITURA “ME CONTA UMA HISTÓRIA QUE EU COLECIONO UMA MEMÓRIA

HISTÓRIA: A GOTINHA PLIM PLIM”
Objetivos:




Estimular o gosto pela leitura, criatividade e imaginação;
Oportunizar contato com textos e imagens;
Conhecer a importância do ciclo da água.

Materiais Necessários:


Celular ou computador.



Livrinho do projeto de leitura;



Lápis de cor

Desenvolvimento:
A) Com a ajuda de alguém da família, vamos assistir o vídeo a seguir?
https://www.youtube.com/watch?v=N4n-egZ6Zk8

Imagem disponível em https://www.youtube.com/watch?v=AwzDA8oPNeo Acesso em 19/09/21.

B) Após o vídeo a família deverá escrever o nome da historinha no livrinho e desenhar uma
gotinha para que a criança possa colorir.

Montagem realizada no paint com as imagens disponíveis em:
https://fr.123rf.com/photo_77264598_livre-de-dessin-anim%C3%A9-avec-un-signet-rouge.html
Acesso 24/09/21

* Fazer o registro da atividade por meio de foto ou vídeo e enviar para a Professora

SUGESTÕES DE LEITURA

1- A história da pipa
https://www.youtube.com/watch?v=hgeKXQfn3lM
2 – Desafio da semana da criança
https://www.youtube.com/watch?v=U092IP3VDxg

