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Querida família,  

Planejamos com muito carinho a sequência de atividades domiciliares desta semana, para a realização 

das mesmas você poderá utilizar: o celular, o computador, cadernos antigos, e folhas para os registros, 

lembrando de guarda-los para serem entregues a professora assim que as aulas retornarem.  

*Queremos te dar algumas dicas caso registrem no caderno ou folhas, lembre-se: 

*Organize uma rotina e separe um tempo para a realização das atividades com seu filho(a); 

*Coloque nome da criança e data que produziu a atividade; 

*Na fase das crianças bem pequenas, elas precisam totalmente do adulto para a interação nas 

atividades domiciliares, contamos com vocês! 

Esta semana abordaremos a Temática: Saúde, com o Subtema: Cuidando do Corpo e da mente! 

Com objetivo de oportunizar os nossos pequeninos aprenderem junto com sua família a importância de se 

exercitarem, de cuidarem da higiene do corpo e do emocional. 

 

18/05 19/05 20/05 

 
Super-Herói contra o 
Coronavírus! 
 
Assista o vídeo que está 
indicado nos anexos! 
Agora que você já assistiu ao 
vídeo, utilize os seus 
superpoderes e crie um super-
herói que destrua o vírus. 
Converse com o adulto e conte 
como ele seria. 
Faça um desenho o seu super-
herói, não se esqueça de colocar 
nome, a roupa que ele usa qual 
o super poder que ele tem e 
como ele fará para derrotar o 
coronavírus. 
Organize um espaço acolhedor 
com objetos, caixinhas de 
remédios vazias, termômetro, 
seringa descartável, ursos, 
bonecos e bonecas. Faça de 
conta que os pacientes. Não se 
cuidaram e estão com corona 
vírus, fale sobre os sintomas e 
explique o que eles causam no 
organismo e trata seu paciente 
até todos ficarem saudáveis. 
Coloque roupa branca e 
máscaras para entrar no clima. 
 
 
 
 

 

 
Educação Física 
 

Explorando o vídeo: 
“Música dos Sentimentos” 
 
Convido o responsável a 
acompanhar seu bebê para 
assistir a música e cantar com 
ele. Após a música, converse 
com sua criança sobre as 
emoções e fique atento com 
as expressões dele. 
 
Se puder faça as carinhas 
representando as emoções e 
vá apresentando a eles 
fazendo também as 
expressões. 
 
Sempre que houver alguma 
mudança em seu 
comportamento, converse e 
depois dê-lhe um abraço. 
Tudo irá ficar bem! E eles 
também!  
 

 
Imagem: 

https://br.pinterest.com/pin/8029
0805844811925/ 

 
Hora do artista 
 
Em um caderno ou em uma folha 
faça o contorno das duas 
mãozinhas uma representará a 
mão limpa e a outra a mão suja.  
 
Em uma das mãos irá fazer risco 
e na outra faça bolinhas com 
guache azul ou lápis de cor azul 
representando a mão limpa. Por 
isso temos que ficar sempre com 
as mãos limpas para termos uma 
boa saúde. 
 
Caça ao tesouro 
Combinar com a criança que ela 
irá precisar encontrar algo que 
utilizamos na higiene, como por 
exemplo: sabonete, creme dental, 
shampoo, desodorante, entre 
outros. O adulto vai dizendo se a 
criança está frio quando estiver 
longe e quente quando estiver 
próximo ao objeto. Ganha quem 
encontrar mais objetos 
escondidos. 
 

 
Imagem: 

https://www.uol.com.br/universa/album/20
12/12/17/aprenda-a-organizar-uma-

brincadeira-de-caca-ao-tesouro-para-as-
criancas.htm?mode=list&foto=1 

 

https://br.pinterest.com/pin/80290805844811925/
https://br.pinterest.com/pin/80290805844811925/
https://www.uol.com.br/universa/album/2012/12/17/aprenda-a-organizar-uma-brincadeira-de-caca-ao-tesouro-para-as-criancas.htm?mode=list&foto=1
https://www.uol.com.br/universa/album/2012/12/17/aprenda-a-organizar-uma-brincadeira-de-caca-ao-tesouro-para-as-criancas.htm?mode=list&foto=1
https://www.uol.com.br/universa/album/2012/12/17/aprenda-a-organizar-uma-brincadeira-de-caca-ao-tesouro-para-as-criancas.htm?mode=list&foto=1
https://www.uol.com.br/universa/album/2012/12/17/aprenda-a-organizar-uma-brincadeira-de-caca-ao-tesouro-para-as-criancas.htm?mode=list&foto=1
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Caixa surpresa 
 
Com ajuda de sua família 
recorte a parte de cima da 
caixa de sapato até que 
caiba a sua mão, para que 
em seguida o seu 
responsável coloque vários 
objetos dentro da caixa, 
como por exemplo: 
sabonete, pente, escova de 
dente, desodorante e outros. 
 
Em seguida, a criança terá 
que pegar o objeto que está 
dentro da caixa sem ver e 
dizer o que é e para que 
serve. 
 
Agora com o auxílio de um 
familiar escreva com a 
pontinha do dedo utilizando 
tinta guache as letras iniciais 
dos materiais que utilizamos 
para nossa higiene pessoal, 
como por exemplo: 
TOALHA DE BANHO = T 
SABONETE = S 
ESCOVA= E 
ÁLCOOL = A 
 
 
Para finalizar assista o vídeo 
indicado nos anexos de hoje: 
Hora do Banho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Literatura Infantil 

Contação de história: “QUEM 

TEM MEDO DE QUÊ? Escrita por 

Ruth Rocha 

 

Aqui apresentada pela professora 

de Literatura Infantil: Rosiene 

Narlim Dias Soares (o link está nos 

anexos) 

 

Roda de conversa: Após ouvir a 

história, conversar com a criança 

sobre vários tipos de medo Em 

seguida leve-a a perceber que nos 

contos clássicos, alguns 

personagens causavam medo, 

como bruxas, lobo mau, entre 

outros. É importante que a 

criança saiba, que todos nós 

sentimos medo de vez em 

quando, até mesmo os adultos. 

Atividade em família: 

No momento que todos da família 
estiverem em casa, fazer um círculo, 
e pedir para que cada um fale sobre 
seu medo. alguém irá distribuir 
papel e lápis de cor (poderá ser a 
criança). cada membro da família, 
fará um desenho do que tem mais 
medo, quando terminarem, cada um 
falará o medo que desenhou, em 
seguida todos irão rasgar o papel, e 
colocar dentro de uma sacola, para 
ser bem fechado e jogado fora. 
assim todos os medos 
desaparecerão. 

 

 

18/05 
Sugestão de vídeo: O escudo 
protetor contra o Rei Vírus 
https://www.youtube.com/watch?v=p
kIbbypfQgU 

 
19/05 
Sugestão de vídeo: Música 
dos Sentimentos 
https://www.youtube.com/watch?v=p
H6YnSb4Rgo 

 
21/05 
Sugestão de Vídeo: Hora do 
Banho 
https://www.youtube.com/watch?v=3
HzKaRtIs1s&feature=youtu.be 

 
22/05 
Sugestão de Vídeo: Quem tem 
medo de quê? 
https://www.youtube.com/watch?v=P
6FCbWyHzJc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkIbbypfQgU
https://www.youtube.com/watch?v=pkIbbypfQgU
https://www.youtube.com/watch?v=pH6YnSb4Rgo
https://www.youtube.com/watch?v=pH6YnSb4Rgo
https://www.youtube.com/watch?v=3HzKaRtIs1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3HzKaRtIs1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P6FCbWyHzJc
https://www.youtube.com/watch?v=P6FCbWyHzJc

