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SEGUNDA-FEIRA: HOJE TEMOS HISTÓRIA!

Hoje vamos ouvir uma história muito legal levará a um mundo onde cada letra

representa um lindo animal, chama o BICHODÁRIO um livro da autora Telma

Guimarães e ilustrada por Sami e Bill, que será apresentada pela professora:

Fernanda das neves Minas, https://youtu.be/ps6feI_5dw8;

Após ouvir a história converse com sua criança sobre as letras de cada animal que

acaba de ver, indague se conhece algum animal que viu (deixe ela falar) com qual

letra ela começa você sabe? Essa letra inicia outras palavras vamos ver....fale

algumas palavras pra ela que também inicia com essa letra, mostre a ela como

essa letra tem várias palavras.

Agora que tal desenhar o animal que você mais gostou, em seguida fale com ela a

letra que começa o nome deste animal, pergunte se ela tem vontade de escrever a

primeira letra (deixe a vontade se quiser escrever);

https://youtu.be/ps6feI_5dw8


TERÇA-FEIRA: HOJE VAMOS BRINCAR COM O ALFABETO

Faça algumas letras do alfabeto (no formato de letra bastão) em

pedaços de papel e espalhe pelo chão da sala, depois peça sua

criança que pegue uma letra de cada vez, assim você poderá falar

um nome que comece com a letra, inicie pela letra do nome da

criança depois vá trabalhando com os nomes dos integrantes da

sua família.



QUARTA-FEIRA:

Hoje vamos contar!

Hoje vamos cantar e contar

com a professora Sebastiana

até o numeral 5!

Veja no link:

https://youtu.be/URlPc1AVQVY

https://youtu.be/C4Tpzkr15pY

Agora que você já cantou e

dançou com a professora,

vamos recortar e montar o

quebra-cabeça ao lado! Tenho

certeza que você irá fazer com

muito capricho! Depois dance

junto com a professora a

Música do Patinho Colorido!

https://youtu.be/URlPc1AVQVY
https://youtu.be/C4Tpzkr15pY


QUINTA-FEIRA: 

“Descobrindo as letras”

Na história Bichodário

vimos muitos animais

diferentes e com nomes até

complicados de falar! Agora

vamos descobrir com a

ajuda da sua família com

qual letra inicia o nome de

alguns animais, e pintá-las?

Endereço da Imagem:

https://www.goconqr.com/slide/11611886/animais

-dom-sticos-e-selvagens

https://www.goconqr.com/slide/11611886/animais-dom-sticos-e-selvagens


SEXTA-FEIRA: “Acertar letras”

Para essa atividade você vai precisar:

*Copos de descartável.

*Caixa de papelão, pode ser caixa sapato.

*Caneta.

* Folhas de caderno, oficia ou papel cartão o que você tem em casa.

* Bola.

Inicialmente deve escrever nas folhas letras do alfabeto podem ser as letras do nome da criança, ou

as iniciais das pessoas da família. Em uma caixa coloque letras fecha a caixa e faça um buraco que a

criança posar colocar a mão para pegar a letras. Em seguida, pegue os copos e escreva em cada

um deles letra que esta escrita no papel que colocou na caixa.

Como brincar?

A brincadeira consiste em colocar os copos no chão, um ao lado do outro dando distanciamento entre

eles de 60 cm, e a bola a 1,5 metros dos corpos, o responsável pegara a caixa e vai pedir que a

criança retire um folha, quando a criança tira a folha mostrará o responsável ira explicar que letra e

aquela nome pessoas, fruta e animal. Ex; letra M de Mariane, uma fruta Morango, um animal

Macaco. Em seguida mostre a criança aonde encontra a letra M nos copos descartáveis e peça que
ela chute a bola na letra.

Conhecendo as letras de modo divertido.

Imagem retirada do site: https://www.machadodeassis.com.br/galeria.php?galeria=001762&id=3312&info=Melhores-Praticas-Descobrindo-Sensacoes-1-Periodo-A-

Educacao-Infantil

Imagem retirada do site: https://www.tempojunto.com/2018/07/10/como-ensinar-a-ler-brincando-com-copos-e-pratos/

https://www.machadodeassis.com.br/galeria.php?galeria=001762&id=3312&info=Melhores-Praticas-Descobrindo-Sensacoes-1-Periodo-A-Educacao-Infantil
https://www.tempojunto.com/2018/07/10/como-ensinar-a-ler-brincando-com-copos-e-pratos/

