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BOM DIA... PAIS, RESPONSÁVEIS E QUERIDOS ALUNOS... 

Uma nova semana inicia – se...vamos juntos continuar com nossa jornada de 

estudos…. Estou enviando sugestões de atividades com coordenação motora, 

recreativas, lúdicas e com estimulação cognitiva. Estaremos sempre em contato nesta 

plataforma ou nos grupos específicos da turma via WhatsApp.  

Espero que estejam bem. Pois estes dias difíceis passarão e com todos os 

cuidados e proteção divina, logo estaremos todos juntos, unidos e felizes.  

Adorei as atividades que recebi. É muito bom ver a dedicação e o carinho que 

estão sendo realizadas. Obrigado senhores Pais/responsáveis pela dedicação. 

Atenciosamente...prof. Rose Mari   

 

ATIVIDADES PARA SEREM DESENVOLVIDAS: 



1ª ASSISTIR O VÍDEO COM: HISTÓRIA DAS VOGAIS - AUTORA: ROSIMERE DE 
SOUZA PEREIRA. 
2ª OUVIR E DANÇAR A MÚSICA: PATATI PATATÁ - POP POP (DVD O MELHOR 

DA PRÉ-ESCOLA). 

3ª OUVIR E CANTAR A MÚSICA: PATATI PATATÁ - CINCO PATINHOS. 

OBJETIVO: Expressar sensações e ritmos corporais por meio de gestos, 

posturas e da linguagem oral; 

Deslocar – se com destreza no espaço ao dançar, andar desenvolvendo a atitude 

de confiança nas próprias capacidades motoras.  Divertir – se com músicas infantis 

didáticas; 

Desenvolver a noção de pertencimento, a partir das semelhanças e diferenças 

entre a grafia dos números e das vogais. Construir a sua identidade como sujeito 

individual e coletivo. Identificar registros históricos (certidão de nascimento, fotos, 

álbuns), observando seus usos sociais. Reconhecer e respeitar as diferenças 

individuais de etnia, sexo, idade e condição social. Despertar habilidade de leitura e de 

expressão oral.  

Habituar-se a práticas de cuidado com o corpo, desenvolvendo noções de bem-

estar. Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. 

Valorizar a diversidade ao participar de situações de convívio com diferenças. 

HABILIDADES: (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo 

atitudes de participação e cooperação. 

(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e 

jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a 

diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças 

 

     DESENVOLVIMENTO: O movimento é uma linguagem, que comunica estados, 

sensações, ideias: O corpo fala. Assim, é importante que na Educação Infantil o 

professor possa organizar situações e atividades em que as crianças possam 

conhecer e valorizar as possibilidades expressivas do próprio corpo. Não há dúvida 

que as crianças pequenas adoram se movimentar. Elas vivem e demonstram seus 

estados afetivos com o corpo inteiro: se estão alegres, pulam, correm e brincam 



ruidosamente. Se estão tímidas ou tristes, encolhem-se e sua expressão corporal 

é reveladora do que sentem. 

                            
 1ª ASSISTIR O VÍDEO COM: HISTÓRIA DAS VOGAIS  
 
ACESSAR OS LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=pVhvgB_sqeY&t=28s 

2ª OUVIR E DANÇAR A MÚSICA: PATATI PATATÁ - POP POP 
(DVD O MELHOR DA PRÉ-ESCOLA) 
 
ACESSAR OS LINK: https://www.youtube.com/watch?v=O94ghyiaJzQ 

        
 

3ª OUVIR E CANTAR A MÚSICA: PATATI PATATÁ - CINCO 
PATINHOS  
 
ACESSAR OS LINK: https://www.youtube.com/watch?v=R45X-954WSE 
 

 
 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

1ª DANÇAR COM PATATI PATATÁ - POP POP (DVD O MELHOR DA PRÉ-
ESCOLA): GRAVE VÍDEO E MANDE PARA PROFESSORA. 
                        

2ª FAZER UM DESENHO BEM BONITO DOS CINCO 
PATINHOS DA MÚSICA. 
 
 
3ª RECORTAR E COLAR DIFERENTES TIPOS DE LETRAS 
(VOGAIS) E COLAR NO CADERNO. 
 

                      

VAMOS NOS DIVERTIR BRINCANDO 

E APRENDENDO... COM   NOSSAS ATIVIDADES... 

FAÇAM COM A AJUDA DOS PAIS OU ESPONSÁVES. 

MANDEM FOTOS OU VÍDEOS PARA APROFESSORA NO 

WHATSAPP. 

 
                                    PROF. 

ROSE MARI 
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