






TERÇA-FEIRA: 

TODA CRIANÇA TEM DIREITO A UM NOME!

Toda criança ao nascer recebe um nome que é escolhido

por seus familiares, depois é registrado em cartório e esse

fica sendo seu primeiro documento de identificação, nele

contém o nome de seus pais e avós. Você sabe quem

escolheu seu nome? Peça alguém de sua família para lhe

contar e também te mostrar sua certidão de nascimento.

Agora ainda com ajuda de sua família complete a árvore

genealógica, pesquisando em sua certidão de nascimento,

desenhe e escreva o primeiro nome;



Endereço da Imagem: https://br.pinterest.com/pin/480900066443931318/

https://br.pinterest.com/pin/480900066443931318/


QUARTA-FEIRA: COMPLETE COM

O QUE ESTÁ FALTANDO!

Querida criança, junto com sua

família, leia a estrofe da poesia e

logo após faça a tentativa de escrita

das palavras que estão faltando.

CRIANÇA TEM QUE TER NOME.

CRIANÇA TEM QUE TER LAR

TER SAÚDE E NÃO TER FOME

TER SEGURANÇA E ESTUDAR

AGORA É A SUA VEZ....

CRIANÇA TEM QUE TER _______________

CRIANÇA TEM QUE TER _______________

TER _________________E NÃO TER FOME

TER SEGURANÇA E __________________.



QUINTA-FEIRA: UM MUNDINHO PARA TODOS!

Cada pessoa é única. vive em sociedade e convive com as diferenças. Para isso, é

necessário conhecer e aceitar a si mesmo e ao outro, de maneira respeitosa. Respeitar as

diferenças significa ser flexível e buscar compreender pontos de vista e jeitos de ser

diferentes dos nossos. Assista com sua família essa história: “UM MUNDINHO PARA

TODOS” de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen.

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

Espero que você tenha gostado da história! Agora, com ajuda de um adulto, faça um

círculo bem grande em uma folha e, em seguida, construa o seu mundinho, utilizando

diferentes materiais que possui em casa (jornais, revistas, desenhos construídos por você,

dobraduras de animais etc.) Tente reproduzir todas as diferenças citadas na história. Em

seguida, apresente às pessoas da sua família a sua construção e guarde para mostrar à sua

professora depois.

Endereço de Imagem: https://colegiopaulofreiresj.com.br/blogs/educacao-infantil-1-
ano/grupo-infantil-5/2013/04/projeto-descobrindo-as-diferencas-terceira-semana/

https://www.youtube.com/watch?v=zopZWnBBSsM
https://colegiopaulofreiresj.com.br/blogs/educacao-infantil-1-ano/grupo-infantil-5/2013/04/projeto-descobrindo-as-diferencas-terceira-semana/


SEXTA-FEIRA: TODA CRIANÇA TEM DIREITO A FAMÍLIA!

Todos nós temos uma família que nos ama e nos protege cada uma do

seu jeitinho e com os recursos que tem não deixa que nada nos falte!

O quadro "A Família " de Tarsila do Amaral, pintado em 1925, mostra a

imagem de uma família tradicional da zona rural com alguns objetos e

animais.

Agora faça como a Tarsila do Amaral, desenhe a sua família utilizando

muitas cores e criatividade, se sua casa tiver animal de estimação não

esqueça de desenhar ele!

Quando terminar o seu desenho registre

com o número correspondente a

quantidade de pessoas que moram na
sua casa!

Endereço da Imagem: https://jisjoaosalaa.blogspot.com/2013/05/a-nossa-
familia-ao-estilo-de-tarsila-do.html

https://jisjoaosalaa.blogspot.com/2013/05/a-nossa-familia-ao-estilo-de-tarsila-do.html

