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 Inglês 

Objetivos: 

 

Conversar sobre as 

diferentes formas de 

utilizar a water (água). 

 

Converse com seu 

filho sobre os vários 

usos da água em 

nossa vida cotidiana. 

Deixe que apresente 

seus pensamentos e 

suas ideias. Diga, 

então, que a água é 

importante para nossa 

saúde e higiene.  

 

Apresente a atividade 

da apostila. Entregue 

giz ou outro material 

que você desejar, 

então peça que 

assinalem as cenas 

em que o Leo ou a 

Aline estejam 

utilizando water em 

suas atividade. 

Enquanto fazem a 

atividade, reproduza o 

vídeo á seguir: 

 

 

Atividade: 

Manuseio de revistas 

 

OBJETIVOS: 

• Promover estímulo 

tátil, visual e auditivo 

através da 

exploração do 

material. 

• Estimular a 

coordenação motora 

fina, através da 

atividade de 

amassar as folhas das 

revistas. 

 

MATERIAL: 

Revistas diversas 

(cuidado com as 

revistas escolhidas, 

pois 

algumas podem ter 

conteúdos impróprios); 

cesto de lixo com 

tampa. 

Outra opção é a lixeira 

com pedal em que a 

criança precisa pisar 

no 

pedal para abri-la. 

Este tipo de lixeira 

criará uma situação 

problema 

“como abrir a tampa 

da lixeira para jogar o 

papel?”  

 

Selecione algumas 

revistas e espalhe-as 

em um canto da sala 

de casa. Pegue uma 

revista e comece a 

folheá-la mostrando 

figuras interessantes e 

significativas para seu 

filho, tais como: 

animais, celulares, 

móveis, etc. Mostre 

algumas figuras e 

depois 

Atividade: 

Leitura 

Livro : Camilão, o 

comilão.  

Autora; Ana Maria 

Machado. 

https://pt.slideshare.n
et/MORAES1974/cam
ilo-slides 

O momento de contar 
história é muito 
importante 
principalmente para as 
crianças pequenas, pois 
além de criar o hábito, 
desenvolvemos a fala, 
despertamos a 
curiosidade, a 
imaginação, 
possibilitamos as 
interações sociais, o 
despertar das emoções, 
dos sentimentos,  e as 
crianças gostam que a 
gente conte a mesma 
história várias vezes. Por 
isso vamos relembrar 
algumas delas. 

Prepare um lugar na 
casa tranquilo para que 
possa contar histórias 
para o seu filho, coloque 
algumas almofadas, use 
a sua imaginação e curta 
muito esse momento!!! 

 

Atividade: 

Brincando com sucata 

 

OBJETIVOS: 

• Ampliar o repertório de 

brincadeiras da criança; 

• Favorecer a 

criatividade e invenções 

das crianças através da 

oferta de vários objetos 

e materiais não 

estruturados. 

 

MATERIAL: 

Sucatas diversas, não 

estruturadas, ou seja: 

nada de brinquedos 

prontos! 

Papelão, potes, caixas 

de diversos tamanhos, 

tampas variadas e 

coloridas... 

 

 

Organize a sucata em 

uma caixa, para que 

possa utilizar outras 

vezes. Espalhe o 

material na sala ou em 

outro ambiente de sua 

preferência 

Observe a reação do 

seu filho em relação a 

cada material. Veja 

como ela interage com 

os objetos. Mostre 

novas possibilidades, 

como: colocar 

tampinhas dentro de 

caixas e balançar para 

emitir 

sons, ou bater em uma 

lata com algum objeto, 

fazer a lata rolar, etc. 

 

Veja alguns exemplos: 

 

E não se esqueça de 

registrar esse 

momento e marcar a 

Reunião toda sexta-feira  
ás 15:00 

ID da reunião: 273 110 
6080 

Senha: interagir 

Orientação:  

Jogo Educativo 

 
Inicie atividade 

reproduzindo o vídeo 
sobre a letra “A” 

 

 
 

Entre com o login e senha 
fornecido pela escola e 
auxilie seu filho jogar o 

jogo  
A vogal “A”.  

 
piagetmaisdigital.com.
br/jogos-educativos-

online/ 
 

Criança adora brincar. 
Nada melhor do que 
proporcionar aprendizado 
por meio de jogos 
educativos que além de 
prender a atenção dos 
pequenos os ajudarão a 
assimilar o conteúdo que 

precisa ser transmitido.  
  
 
 
 
 

https://pt.slideshare.net/MORAES1974/camilo-slides
https://pt.slideshare.net/MORAES1974/camilo-slides
https://pt.slideshare.net/MORAES1974/camilo-slides
https://www.youtube.com/embed/gvuhAVH-BU8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/a_OA709r2Ik?feature=oembed


entregue as revistas 

para manusear 

livremente. 

Passado alguns 

minutos, mostre como 

rasgar as folhas das 

revistas. Peça que 

rasgue pequenos e 

grandes pedaços. 

Depois peça para ele 

amassar as folhas e 

jogar as  

bolinhas no lixo, 

apontando para o local 

onde a lixeira está. 

 

 

escola nas redes 

socias. 

 

      

 

https://www.youtube.com/embed/OBmYEjI7pPA?feature=oembed

