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Dia da 

Independência 
do Brasil 

7 de Setembro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenda a fazer uma linda 

viseira do Brasil em EVA 

para comemorar o dia da 

independência do Brasil. 

(molde anexo) 
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Em uma roda de conversa, 

retome a respeito de como 

cuidar dos animais, separe 

um bichinho de belúcia e 

diga que ele será o bichinho 

de estimaçao e que deverão 

cuidar, dar carinho e 

atenção. Durante esse dia 

cuide do bichinho e use a 

imaginação, de camidinha, 

água, carinho, e brinque, 

leve pra passear como se ele 

tivesse vida e esclareça 

quaisquer dúvidas da 

criança. 

Prepare algumas cartas 

(imprimir imagens de no 

mínino 6 animais-anexo), 

empilhe-as  com a figura 

para bixo, e proponha um 

jogo em que, ao virar a 

carta, todos devem imitar o 

animal revelado, revisando o 

nome de cada bichinho . 

Utilize as cartas para outra 

brincadeira: ofereça um 

dado de bolinhas no lugar 

de números  (anexo passo a 

passo) e mostre como 

podemos jogar para cima 

para sortear a quantidade. 

As cartas deverão estar 

expostas e visíveis para 

todos, e cada vez que o 

dado for jogado, desafie-os 

a pegar a quantidade de 

cartas correspondentes, 

sempre confeindo a 

quantidade com eles e 

guardando separadamente 

numa caixinha. 

Explore a cena da apostila 

auxiliando na contagem dos 

animais mostrando através 

dos dedinhos. Depois 

entregue um material de 

sua escolha para a criança 

usar: encontrar e marcar o 

gatinho que está ao lado do 

cachorro. 
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Para retomar o conceito 
de MAIOR E MENOR, 
incentive-os a olhar os 

dedinhos das mãos, 

comparando-os. Mostre o 
dedo “mindinho” e diz ser 
o MENOR. Pergunte qual 
será o dedo MAIOR. Pode 

contornar sua mão numa 
sulfite para explorar os 
tamanhos e formatos. 

Na apostila, colar uma foto 

ou imagem do seu 
animalzinho de estimação 
mas caso não tenha, colar 

o animal de alguém 

conhecido ou uma foto de 
revista que a criança 

escolher. Analisem juntos 
as principais diferenças 

entre os animais da página 
e utilizem giz de cera para 

que eles circulem o 
MAIOR. 

Depois repita por algumas 
vezes a palavra GATO E 

PÁSSARO dando ênfase ao 
SOM da vogal final “O” até 

que concluam que se trata 
da mesma letra. Finalize 

orientando a pintara vogal 
“O) dessas palavras. 

Uma outra sugestão é 
brincar de caça aos 

sapatos escondidos, use 
sapatos da criança e do 

adulto, e sempre que tiver 
oportunidade, posicioná-

los e comparar os 
tamanhos, o maior e o 

menor. 

Segue uma contação no 
link: 
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Inicie com blocos lógicos, 

caso não tenham, segue 
anexo imagens para 
impressão. Fale para 
criança cada forma 

geométrica e desafie 
algumas vezes a 

lembrarem sozinhas do 
nome de cada uma delas. 

Chame a atenção do 
TRIÂNGULO, diz que ele 

tem lados retos e 3 
pontas. Sempre tateando 

o material. 

Em uma caixa ou saco 
escuro, coloque lá os 

blocos ou as impressões 

das imagens e desafie a 
criança a tirar de lá e 

separar todos os 
triângulos. Desenhe no 

chão um triângulo bem 
grande, pode ser com 

terra, pedrinhas, fita ou 
giz e peça que eles 

caminhem sobre até 
completar o percurso. 

Deixe que eles explorem 
os blocos lógicos 

livremente e incentivem a 
montar diferentes figuras 
utilizando principalmente 

o TRIÂNGULO. 

Explore a cena da apostila, 
ofereça cola líquida e areia 

colorida (ou glitter) para 
realização. Molhando o 

dedinho na cola e fazendo 
o percurso do triângulo 

que representa o caminho 
das personagens até a 

escola, depois auxilie 
como jogar areia colorida 

sobre o traço. 

Dicas de brincadeira com 

os TRIÂNGULOS: 

http://mimoseencantodae
ducacao.blogspot.com/20

13/08/brincadeiras-de-

triangulos.html 
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Inglês 

Assita a vídeo aula no link 
abaixo: 

 

 

 

 

 

Diga que o Teddy Bear 
gosta muito de todos os 

PETS mas um deles é 
muito especial,  diferente 

dos outros e mora na 
WATER (água). Pergunte 

se eles adivinham que 
bichinho é esse.  

Apresente a imagem da 
apostila representando o 
fundo do mar e peça que 
colem o FISH (peixe) que 

está no final da apostila e 
pintem as BUBBLES 

(bolhas) nas cores RED, 
YELLOW, BLUE e GREEN 

(vermelho, amarelo, azul e 
verde). 

Uma brincadeira legal é 
PLAY BUBBLE (brincar com 

bolhas), leve as crianças 
para um espaço amplo, e 
diga que eles irão brincar 
de FISH e soprar BUBBLES 

como esses animais 
fazem. Essa atividade 

estimula a criatividade 
além de treinar a 

musculatura que participa 
no ato da fala. Porém, 
muito cuidado com o 

sabão. 

Vídeo das bubbles: 

https://www.youtube.com
/watch?v=5K_dRAcvaWQ 

 

 
 

 

 

 

http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2013/08/brincadeiras-de-triangulos.html
http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2013/08/brincadeiras-de-triangulos.html
http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2013/08/brincadeiras-de-triangulos.html
http://mimoseencantodaeducacao.blogspot.com/2013/08/brincadeiras-de-triangulos.html
https://www.youtube.com/watch?v=5K_dRAcvaWQ
https://www.youtube.com/watch?v=5K_dRAcvaWQ
https://www.youtube.com/watch?v=yeO-2mpQ16k
https://www.youtube.com/watch?v=mugM_i_nmqE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAY 

 

Tuesday 
BILINGUAL PROJECT 

SCIENCE 
 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 
que explica o conceito 

EYES TO SEE (olhos para 

ver) 

https://www.youtube.co
m/watch?v=zRQxGfwSc3
M&list=PLILuVNnGq1i0g

OtlwfgRT6RnrokW0GMG
4&index=15 

 

Fale para eles que vemos 

com nossos EYES (olhos) 
Depois peça para eles 

pintarem e decorarem a 
“SIGHT MASK” máscara 

de vista usando a 
criatividade. 

Na 2ªatividade, diga que 
com os EYES (olhos) nós 

podemos SEE (ver) a TV. 
Peça pra eles fazerem na 
TV o desenho que mais 
gosta de assistir. Depois 

complete com uma 
legenda do que foi feito. 

 

 

 

 

 

 

Incentive a criança a fazer 
a mímica e dançar junto 

com as vídeos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wednesday 

BILINGUAL PROJECT 
SOCIAL STUDIES 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo que 

explica os conceitos FAMILY 
(família), MOM (MAMÃE) e 

DAD (papai) : 

https://www.youtube.com

/watch?v=8ulAMsEJvXg

&list=PLILuVNnGq1i0gOt

lwfgRT6RnrokW0GMG4

&index=14 

 

Vamos construir uma 

árvore genealógica! 

 

Providencie fotos da 
criança, da MOM (mamãe) 

e do DAD (papai). Colar na 
ordem a seguir. 1º Dad, 2º 

Mom e 3º Kid. Sempre 
apontando para as fotos e 

dizendo "Mom" , “Dad”. 
Então pergunte "Quem é 

ela?" “Quem é ele?” 

Caso não tenha mãe ou pai, 

colar foto das pessoas que 
represente-os. 

 

 

 

. 

 

 
Dê-lhe um pouco de massa 
para modelar e peça para 

esculpir a "MOM and DAD”. 

 

Vídeo musical para  
complementar o conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Thursday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 

 

Assistir os VÍDEOS no link 
abaixo que demonstra o 
conceito de NEAR (perto) 

e FAR (longe): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostre alguns brinquedos 
no chão. Peça à criança 

que mova os brinquedos 
para NEAR (perto) de você 
e depois para FAR (longe) 
de você. Repita algumas 

vezes. 

 

Na 1ª atividade os ajude a 
colar um papel dentro da 

bola que está NEAR 
(perto) da criança e, em 

seguida, pinte a criança e 
faça um fundo bonito com 

giz de cera ou lápis. 
Aponte para a bola 

dizendo “NEAR”. Peça à 
criança para repetir e 

perguntar: "Esta bola está 
NEAR ou FAR da criança? 

Na 2ª atividade a bola está 
FAR (longe) da criança! 

Ajude a colar um pouco de 
lã na bola e a colorir a 

criança e faça um fundo 
bonito com giz de cera ou 

lápis. 

 

 

 

 

Friday 
BILINGUAL PROJECT 

SCIENCE 
 

Continuando o conteúdo 
de EYES TO SEE (olhos para 
ver) vamos assistir o VIDEO 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

De um pratinho de papel 
para a criança e deixa ela 

fazer uma SPIDER (aranha) 
com vários EYES (olhos). 

Eles podem fazer as pernas 
dela com corda/ barbante/ 

canudo/ lã e os olhos com 
tiinta preta e branca para 

decorar 

Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

Na atividade peça para o 

seu filho pintar os EYES 
(olhos) da cor dos deles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Have a nice weekend!! 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zRQxGfwSc3M&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=zRQxGfwSc3M&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=zRQxGfwSc3M&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=zRQxGfwSc3M&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=zRQxGfwSc3M&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=8ulAMsEJvXg&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=8ulAMsEJvXg&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=8ulAMsEJvXg&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=8ulAMsEJvXg&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=8ulAMsEJvXg&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=bn8QLdWJYl8
https://www.youtube.com/watch?v=9KeeoP8eBkg
https://www.youtube.com/watch?v=4LE3FQZZ_qA
https://www.youtube.com/watch?v=fpd0aWJIGnI
https://www.youtube.com/watch?v=ZjcXOf77idY
https://www.youtube.com/watch?v=2CQ_K9W6vEQ
https://www.youtube.com/watch?v=DnDMUoo1mjU
https://www.youtube.com/watch?v=CiXA4NzECQg


 

VISEIRA PARA COMEMORAR O DIA 07 DE SETEMBR 

O INDEPENDÊNCIA DO BRASIL  

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE: DIA 08/09 – Dado de rolinho de papel higiênico 

 

                        

 
 

   

 
 

http://renatombarboza.blogspot.com/2014/04/passo-passo-dado-de-rolo-de-papel.html?m=1 

 

 

Atividade Dia 08/09 - Animais de estimação –  

Fotos para impressão 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://renatombarboza.blogspot.com/2014/04/passo-passo-dado-de-rolo-de-papel.html?m=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE: DIA 10/09 – Blocos lógicos 

 

 

 

 


