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SEGUNDA-FEIRA: “É HORA DA HISTÓRIA!”

Querida família! Assista com sua criança o vídeos que a

professora de Literatura Infantil: Leidiane Aparecida Mauri de

Castro, gravou com todo carinho para vocês. É o vídeo da

história cantada: “Os 5 Cachorrinhos”.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=a87wl2bkndg

Vamos Contar?

Pegue 5 objetos (brinquedos, potes etc) para contar e relacionar

a quantidade de cachorrinhos que tem na música, conte em voz

audível (1,2,3,4,5) para sua criança ouvir.

https://www.youtube.com/watch?v=A87WL2BkNDg


TERÇA-FEIRA: “QUAL É A LETRA?”

Agora que já conhecemos a música dos 5 cachorrinhos, vamos

falar a palavra CACHORRO peça sua criança para repetir e diga a

ela que inicia com a letra C (fale outras palavras que inicia com

essa letra), que tal fazer essa letra bem grande em um pedaço de

papel ou papelão para sua criança observar e manusear, estimule

ela a passar o dedinho sobre a letra C que você produziu! Depois

pendure-a em um lugar da casa para que ela veja e reconheça!

Endereço da imagem:

https://www.tempojunto.com/2016/08/26/10-maneiras-de-brincar-com-fita-crepe/

https://www.tempojunto.com/2016/08/26/10-maneiras-de-brincar-com-fita-crepe/
https://www.tempojunto.com/2016/08/26/10-maneiras-de-brincar-com-fita-crepe/


QUARTA-FEIRA: “BRINCANDO NO COLCHÃO”

Agora que tal brincarmos na cama ou em um colchão no

chão?

Com todo cuidado necessário, a família junto com a sua criança

vai cantar a música dos cachorrinhos e encenar a mesma no

colchão, imite o som do cachorro e se divirta! Não esqueça de

tirar foto desse momento ou de gravar um vídeo e enviar para a

professora. A cada pulo fale um número 1, 2,3....

Endereço de imagem: https://br.freepik.com/fotos-gratis/as-meninas-
pulando-no-colchao-com-travesseiros_1473602.htm

https://br.freepik.com/fotos-gratis/as-meninas-pulando-no-colchao-com-travesseiros_1473602.htm


QUINTA-FEIRA: “VOCÊ CONHECE ESSA BRINCADEIRA?” 

Bolinha na Casa Certa 

MATERIAIS: 

. 1(uma) caixa de sapato ou 2 (duas) caixas de leite. 

4 a 5 (quatro a cinco) bolinhas (de papel ou pingue pongue). 

COMO BRINCAR: 

As bolinhas deverão ser colocadas a uma distância a frente da caixa. No

comando de iniciar, o jogador deverá começar!

Faça as portinhas na caixa, identifique cada entrada com números ou letras

do alfabeto. As entradas deverão ficar abertas como mostra a imagem.

Jogar a bolinha na casa determinada. Um familiar fala a letra ou o número(de

acordo com o que está na caixa) e a criança deverá colocar a bolinha até a

casa no menor tempo possível. Vence a brincadeira, quem fizer em menor

tempo. Vamos brincar!!! Chame todos da sua família para este momento

divertido!!



SEXTA-FEIRA: “Brincadeira de arremessos de precisão”

Vamos usar cartela de ovos vazia. pinte de cores diferentes

alguns dos espaços onde ficam os ovos. Estabeleça uma

pontuação para elas. Faça bolinhas de papel do tamanho de

ovos e estabeleça uma linha de arremesso, tentando acertar as

bolinhas no buraco onde os ovos ficam. Cada acerto valerá um

ponto diferente. Toda família pode brincar. Vamos ver quem

marca mais pontos!! Mande fotos desta semana bem divertida

pra professora! Ela está com muitas saudades de você!


