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OBJETIVO: 

 

Fazer uma pintura 

representando nosso 

planeta. 

Por meio de uma 

música, falar sobre 

coisas importantes 

que temos no mundo 

(família, natureza, 

animais etc). 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

Mostre as atividades 

feitas no apostila para 

seu filho a fim de que 

reconheçam 

elementos, relembrem 

as histórias, músicas. 

 

Diga que o Puppy Dog 

está muito feliz com 

tudo que aprendeu 

junto com o seu 

pequeno. 

 

Apresente a atividade 

da apostila. Solicite 

que pintem o nosso 

planeta para deixá-lo 

bem bonito e, em 

seguida, que recortem 

as fotos do final da 

apostila e colem-nas 

na folha da atividade.  

Atividade:  

BAÚ DA FANTASIA 

 

OBJETIVOS: 

• Estimular a 

criatividade da criança 

através da 

apresentação 

de várias brincadeiras 

com as peças e 

acessórios do Baú. 

• Que a criança veja, 

reconheça e aprecie-

se no espelho, de 

modo a desenvolver 

uma imagem positiva 

de si. 

MATERIAL: 

Baú ou caixa grande, 

roupas grandes de 

adulto, chapéus 

diversos, 

gravatas, lenços, 

sapatos (sem salto 

para evitar acidentes), 

perucas, óculos de 

sol, bonés e outros 

acessórios. 

Espelhos. 

 

Prepare com 

antecedência uma 

caixa grande 

resistente ou um baú 

de madeira (vime ou 

outro material) e 

coloque dentro dele 

peças de 

roupas de adulto 

coloridas, sapatos, 

chapéus, óculos, etc. 

Tire as 

peças de dentro 

enfatizando o nome, a 

cor. Exemplo: “Olha 

que 

chapéu de palha 

bonito! Vou colocá-lo 

em minha cabeça. 

Fiquei 

Atividade: 

Leitura 

 Logo após a contação, 
disponibilize materiais 
para que o seu filho 
possa registrar um 
desenho livre sobre a 
parte que mais gostou 
da história. 

Atividade: 

MASSINHA DE 

MODELAR 

 

OBJETIVO: 

• Que a criança perceba 

as transformações nas 

formas, 

texturas e nas 

sensações táteis dos 

elementos ao serem 

misturados a outros. 

• Promover estímulo 

visual através da 

coloração da massa de 

modelar, que será 

realizada pela criança. 

• Que a criança 

perceba-se como ser 

capaz de criar, pensar e 

produzir. 

  

MATERIAIS:  

A receita está logo 

abaixo do palnejamento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Faça a experimentação 

tátil e a degustação dos 

ingredientes com seu 

filho, antes de iniciar o 

preparo da massa. 

Depois  ajude a 

misturar os ingredientes 

na bacia e por último 

use a anilina (corante 

ou suco em pó) para dar 

cor à massa, que estará 

pronta para 

receber a coloração 

quando desgrudar das 

mãos. Prepare 

massinhas de cores 

diferentes. Depois que a 

massinha estiver pronta, 

divida-a em partes 

e dê para ele brincar. 

Mostre como amassar, 

fazer 

bolinhas, cortar a massa 
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Fazer uma atividade de 
colagem com material 
reciclável sobre o 
vocabulário estudado. 
 
MATERIAL: 
 Palitos de sorvete, 
tampinhas de plástico, 
folhas de revista e 
embalagens de papel ou 
outro material disponível.  
 
Play dough ( massinha 
produzida na aula 
anterior). 
 
ORIENTAÇÃO: 
 
Conte ao seu filho que 
muitas coisas que jogamos 
fora podem ser 
aproveitadas e 
transformar-se em um 
lindo trabalho de arte, por 
exemplo.  
 Disponibilize os materiais 
para que ele faça um 
colagem na apostila 
livramente. Ajude se achar 
necessário. 
 
Distribua massinha, 
canudo e tampinhad 
coloridos para seu filho 
brincar livremente, usando 
a imaginação e a 
criatividade  
 

Explorando cores, 
texturas, formas etc.  

https://www.youtube.com/embed/6W8rTPfR_D8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TDL3xOEjAe8?feature=oembed


bonita ?” – ou ainda: 

“Nossa, que sapato 

preto lindo (ou 

grande), será que 

cabe nos meus pés?” 

– “E esse vestido 

azul? 

Você quer vesti-lo?”. 

 

Incentive seu filho a se 

olhar no espelho, para 

apreciar sua imagem. 

 

com forminhas, etc. 

 

Reserve um pouco de 

massinha para próxima 

atividade. 

      

 


