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SEGUNDA-FEIRA: “HOJE TEM HISTÓRIA!”

A professora Marcela conta a história da Branca

de Neve, vamos acompanhá-la nesta grande

Aventura? https://youtu.be/am2aaz__aJs

Ou você pode contar a história que está na

página posterior para sua criança.

Após ouvir a história ,conversar sobre os 

personagens da história:

• Quem são?

• Onde vivem?

• Quais características das personagens?

• Do que elas gostam e do que elas não 

gostam?

Agora vamos desenhar a história da Branca de

Neve e os Sete Anões, destacando as partes

que você mais gostou, em seu caderno!

Depois faça a atividade de completar a 

Sequênciia de Maças!

https://youtu.be/am2aaz__aJs




RECORTE E COLE AS MAÇÃS COM OS 

NUMERAIS QUE COMPLETAM A SEQUÊNCIA.

NOME: __________________________________

DATA: ______/_____/______

Endereço da Imagem: https://br.pinterest.com/pin/785807834972797115/

https://br.pinterest.com/pin/785807834972797115/


TERÇA-FEIRA: “CONHECENDO OS 

PERSONAGENS!”

A rainha malvada sente muito ciúme da beleza de

Branca de Neve e manda matá-la. Logo, descobre

que a jovem não morreu e está morando na floresta

com sete amiguinhos, os Sete Anões. A princesa

então é envenenada pela rainha e só o beijo de um

príncipe pode salvá-la.

Vamos completar a cruzadinha com o nome dos

personagens que aparecem na história?



Endereço da |Imagem: http://www.mlspsicopedagogia.com/36.html

http://www.mlspsicopedagogia.com/36.html


QUARTA-FEIRA: “COMPLETANDO E 

APRENDENDO”

Branca de Neve, a história de uma moça que viveu

cercada por sete anões e conseguiu escapar da cruel

madrasta.

Agora,vamos escrever a palavra  BRANCA DE NEVE 

e a palavra SETE ANÕES  preenchendo cada 

retângulo com uma letra? Depois registre a quantidade 

de letras.

BRANCA DE NEVE

QUANTAS LETRAS TEM A PALAVRA BRANCA

DE NEVE?____________________.

SETE ANÕES
QUANTAS PALAVRAS TEM A PALAVRA SETE 

ANÕES?________________.





QUINTA-FEIRA: “HOJE É DIA DE 

POESIA!”

Vamos assistir o vídeo que a Tia Marcela

gravou com todo carinho para vocês.

https://youtu.be/VXObN78e-Cc

É a poesia “UM BICHINHO

DIFERENTE”. Após observe abaixo e

responda:

QUANTAS PATAS TEM O BICHINHO?

______________

PINTE A PRIMEIRA LETRA DO SEU

NOME NA PATA DO BICHINHO.

COM AS LETRAS DAS PATAS DO

BICHINHO MONTE PALAVRAS JUNTO

COM SUA FAMÍLIA E REGISTRE-AS

AQUI!

https://youtu.be/VXObN78e-Cc


Endereço da Imagem: https://br.pinterest.com/pin/487303622178187610/

https://br.pinterest.com/pin/487303622178187610/


SEXTA-FEIRA: “HOJE VAMOS NOS 

MOVIMENTAR!”

Para esta atividade, vamos utilizar

apenas pedrinhas e um lugar ao ar

livre de preferência.

O responsável espalhará várias

pedrinhas (iguais ou parecidas) no

espaço, vai pedir que a criança

procure as pedrinha .

Para iniciar a brincadeira, a criança

escolherá alguém para brincar com

ela. Feito isso, pegará as

pedrinhas e traçará um caminho

com elas, depois peça a criança

para contar quantas pedrinhas

recolheu e ver quem pegou mais.

Depois vamos fazer a atividade em

anexo, quero ver você descobri

quais são as letras e quais são os

números?




