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Orientações: 

Agora é um 
momentinho da 

criatividade de 
maneira espontânea 

sem interferência. 

Revise os conteúdos 

aprendidos nesse 

módulo, relembrnado 
os bons momentos e 

pergunte qual a 
brincadeira que mais 

gostou e brinque 
novamente. 

Disponibilize 

materiais de sua 
escolha (giz,cola, 

tinta, papeis, gliter 
etc)  para que a 

criança possa ilustrar 

essa atividade 
desenhando o que 

eles mais gostaram de 
aprender. Finalize 

com uma pequena 
legenda para o 

desenho incentivando 

a criança contar sobre 
seu aprendizado. 
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Orientações: 

Vamos interagir com 
algum bichinho de 

pelúcia fazendo com 
ele movimentos 

corporais, esticando as 
pernas, tentando tocar 

os pés, movendo os 

pés levemente como 
se estivesse na água, 

depois com 
movimentos mais 

agitados, deitar no 

chão imitando uma 
serpente, entre outros. 

Coloque algumas 
músicas animadas, 

incentivando alguns 
passinhos treinando a 

coordenação motora. 

https://www.youtube.
com/watch?v=87TA_d

ww6nY 

A galinha do vizinho no 

site piaget: 

https://piagetmaisdigit
al.com.br/atividades-

educativas-
online/?pagina=1 

https://www.youtube.
com/watch?v=ixv9hFr6

l1U 
Agora explore a cena 

da apostila pedindo 
que a criança 

identifique o Macaco-

barrigudo e o nosso 
Mascote Gato . 

Ofereça alguma 
materal de sua escolha 

para que colem nas 
personagens a fim de 

identificá-las. 
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Orientações: 

Inicie o conteúdo  
revisando as partes do 

corpo com a 
brincadeira “O Mestre 

mandou” variando as 
perguntas.. ex: O 
mestre mandou 

(fazero que) coçar o 
nariz/bater os 

pés/balançar os 
joelhos...)  

Depois apresente o 
vídeo  Bob Zoom 
Boneca de Lata: 

https://www.youtube.
com/watch?v=23hsIk3

o5kk 

Incentive a criança 
dançar tocando nas 

partes mencionadas na 
canção e mostre com 

os dedos a quantidade 
de horas que a boneca 

levou pra ser 
consertada. Depois 

dialogue sobre a 
boneca. 

Explore a letra da 

música e no final 
oriente a criança a 

colar o adesivo na 
apostila. 

Sugestão: 

Criar boneca de lata 

com a criança para que 

ela possa observar as 
partes do corpo dela, 

os materiais utilizados, 
dançar e  brincar muito 

com ela. 

(passo a passo anexo) 
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Orientações: 

Vamos brincar de fazer 
sons com o corpo? 

Onde o responsável 
faz o som e a criança 

imita (tipo batendo 
palmas, batendo os 

pés, dando tapinhas 

na barriga e na coxa 
etc ). Provoque 

curiosidade quanto a 
diferença dos sons 

produzidos por eles e 
pela boneca de lata. 

Apresente o vídeo do 

link abaixo e convite a 
criança a copias os 

movimentos  dnçando 
e cantando 

https://www.youtube.
com/watch?v=_Tz7KR

OhuAw 

Para realizar a 
apostila, auxilie as 

crianças a montar as 
partes do corpo 

humano (anexo), de 
modo que eles tenham 
autonomia. Ajude na 

colagem porém 
respetando a 

representação que 
eles fizeram. Finalize 

estimulando a 

completar a cena com 
um desenho bem 

bonito.  

No vídeo abaixo 

ofereça algo que eles 
possam batucar 

descobrindo sons 

https://www.youtube.

com/watch?v=z2WtYJ

gWO14 
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Senha: interagir 
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Orientações: 

Inicie com o vídeo que 

mostra os comandos  

SIT DOWN e STAND UP 
(sentar e levantar) 

https://www.youtube.c
om/watch?v=WsiRSWt

hV1k  

 Depois apresente o 

vídeo que Preparei 
bem detalhado :  

https://www.youtube.c

om/watch?v=S9jAXZ9e
GBU 

Coloque algumas 
cadeiras juntas e o 

audio anexo em inglês 
para brincar com eles a 

dança das cadeiras. 

Quando a música parar 
incentive a pronunciar   

SIT DOWN e sentar. E 
STAND UP ao levantar. 

Mostre as duas 
cadeiras  (CHAIRS) da 
apostila e pergunte 

qual é a Chair do Daddy 
(BIG CHAIR) e qual é a 
Chair do Teddy Bear 

(SMALL CHAIR). Solicite 

que as pintem  de 
cores distintas da 
preferência deles. 
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Modelo para montagem de boneco 
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