






TERÇA-FEIRA: DIREITO AO NOME!

Que tal você junto com a sua família

observar um documento que é muito

importante para todas as pessoas,

pois ele os torna um cidadão de seu

país. É a sua certidão de nascimento!

Peça a sua família para te mostrar o

seu nome!

Depois um adulto irá ler a poesia de

Elizabeth Cavalcante em voz alta

para você, e depois da leitura realize

a atividade proposta na página

seguinte.
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https://sites.google.com/site/atividadesdaprofaglauce/apostila-de-atividades-com-nomes


QUARTA-FEIRA: COMO AMO MINHA FAMÍLIA!

Hoje vamos assistir um vídeo da Música “Nossa Família” do Mundo Bita, 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w

e depois de ouvirmos a canção vamos conversar um pouquinho:

Como é sua família?

Tem muitas ou poucas pessoas?

Quando vocês estão juntos o que mais gostam de fazer?

Agora com a ajuda da sua família desenhe na árvore genealógica

(próxima página) o rostinho dos seus avós, papai, mamãe, titios e titias!

Pinte e deixe bem bonito que eu quero ver depois!

https://br.pinterest.com/pin/611504455627495403/

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://br.pinterest.com/pin/611504455627495403/


https://br.pinterest.com/pin/611504455627495403/

https://br.pinterest.com/pin/611504455627495403/


QUINTA-FEIRA:TODA CRIANÇA 

PRECISA SE ALIMENTAR MUITO BEM!

Em nossa alimentação diária comemos

diversos alimentos, mas sabemos que

existem aqueles que são mais saudáveis.

Converse com sua criança sobre esses

alimentos saudáveis e sobre a

importância de nos alimentarmos com

eles!

Agora peça a sua criança para pintar as

frutas ao lado deixando-as bem colorida!

Depois recorte e cole em palitos de

picolé, e com esses palitoches inventem

histórias, brinquem de adivinhar qual

fruta é? Escreva a letra inicial de cada

fruta no palito. Será um momento de

muito aprendizado.

Endereço da Imagem: https://br.pinterest.com/pin/450641506467132017/

https://br.pinterest.com/pin/450641506467132017/


SEXTA-FEIRA: VAMOS BRINCAR?

Toda criança tem direito a brincar e a assistência médica, querida família

disponibilize alguns materiais para que sua criança utilize a criatividade e

brinque de médico. Reproduzindo algumas situações de consultas. Fale que

hoje ele será o médico e vai consultar toda a família. Seria muito legal se você

vestisse a sua criança com uma blusa branca, disponibilize uma caneta, um

bloco de anotação, algo pra ela fingir que seja o termômetro, seringas velhas e

vazias, luvas, etc... Tenho certeza que será um momento muito especial.

Endereço da Imagem: https://br.freepik.com/fotos-premium/menina-pre-escolar-de-3-anos-de-idade-
brincando-de-medico-com-boneca-a-crianca-faz-um-brinquedo-de-injecao_7644797.htm

Depois oportunize a sua criança desenhar o que 

ela mais gostou nesta brincadeira, no9 caderno, 

ou folha de papel.

https://br.freepik.com/fotos-premium/menina-pre-escolar-de-3-anos-de-idade-brincando-de-medico-com-boneca-a-crianca-faz-um-brinquedo-de-injecao_7644797.htm

