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SEGUNDA-FEIRA: “VAMOS BRINCAR DE 

CONTAR?”

PARLENDA: "FUI NA LATA DE BISCOITO"

Peça alguém de sua família para ler pra

você, em seguida, tente transcrever para

seu caderno, em uma folha de papel ou em

uma cartolina se preferir, a parlenda

ilustrando-a desta forma: Recorte um

retângulo para ser a lata de biscoito, não se

esqueça de colocar a tampa, e os biscoitos

você poderá recortar círculos ou quadrado e

colar dentro da “lata”. (pode ser usado papel

de revista, jornal ou algum papel colorido

que tiver em sua casa). Veja no anexo

abaixo a parlenda e o modelo de como

fazer!

http://lapisdecorcassinha.blogspot.com/2011/12/blog-post_9350.html

http://lapisdecorcassinha.blogspot.com/2011/12/blog-post_9350.html


ANEXO DE COMO FAZER:



TERÇA-FEIRA: HOJE VAMO SEQUENCIAR!

Na parlenda que trabalhamos ontem da lata de

biscoitos vimos uma ordenação numérica, agora

quero ver você fazer essa sequenciação! 

Complete os campos que estão faltando 

pesquisando em revistas e jornais estes 

numerais e cole-os nas lacunas em branco.

Agora que você já preencheu que tal encher este 

espaço com os números que já sabe escrever! Um 

adulto irá ditar e você irá escrever! Vamos lá você 

consegue!
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QUARTA-FEIRA: “VAMOS BRINCAR DE 

QUEBRA-CUCA?”  

Você se lembra da História da Pequena Sereia? Ela

vive num Reino do fundo do Mar, vamos mergulhar

com ela neste mundo encantado e realizar algumas

atividades?

Vamos lá! Hoje vamos montar este Quebra-

Cabeça! Recorte e monte as peças em uma folha

ou em seu caderno ordenando a numeração

correspondente!



QUINTA-FEIRA: HOJE É DIA DE HISTÓRIA!

• História Contada: “ O Reino das Letras” 

Aqui apresentada  pela professora de Literatura 

Infantil Rosiene Narlim Dias Soares 
https://youtu.be/BF84uATbZQg

• Roda de conversa: Qual o nome da história?
- Quantas fadas existem na história e quais as 

cores? 

- Quem foi a festa? Quem ficou ? Quem 

desobedeceu?

- O que aconteceu quando voltavam?

- Quem agora anda junto com as consoantes?

Atividade:

Alfabeto Móvel
Recortar as letras do alfabeto em anexo para a

confecção do alfabeto móvel, se preferir poderá

colar em tampinhas de garrafa pet.

Escreva o nome da sua criança e peça para que

ela procure as letras que formam o seu nome Em

outro momento pode ser alternado, monte o nome

da criança e peça para que ela faça a tentativa de

escrita.

Poderão também formar o nome da história, do

brinquedo que gosta, de pessoas da família, do

animalzinho de estimação, etc.

https://youtu.be/BF84uATbZQg




SEXTA-FEIRA: VAMOS NOS MOVIMENTAR!

O professor Adelson gravou um vídeo explicando 

como fazer essa atividade! 

https://youtu.be/MhyzDvGGZ5g

➢ Para essa atividade você vai precisar de:

Um pote grande com água e (10) tampinhas de

garrafas ou similares dentro, outro pote menor

vazio e dois palitos de picolé.

➢ Desenvolvimento:

No pote grande coloque água e as tampinhas de

garrafas dentro, o pote pequeno deve ficar

próximo do outro pote. A criança deve pegar os

palitos de picolé como ela quiser, pode ser com

uma mão cada um ou os dois palitos com

apenas uma mão, ela deve com os palitos pegar

as tampinhas e colocar o outro pote. Faça uma

disputa com a sua família e descubra quem vai

fazer isso mais rápido!

https://youtu.be/MhyzDvGGZ5g

