
 

 
 

 
     

 

Dia 29 Dia 30 Dia 01 Dia 02 Dia 03 

 Atividades site colégio: 
 
Semana 9- Histórias que 
dão água na boca. 
 

Essa semana iremos ler 
o livro “Anita, a abelha”, 
de Katia Canton. Esse 
livro está disponível no 
aplicativo PlayKids: 

Vá no vagão “Livros” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois, abra o quadro 
“Alimentação”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lá você encontrará o 
livro “Anita, a abelha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 9- Histórias 
que dão água na 
boca. 

 
Hoje, relembre a 
historinha da “Anita, a 
abelha”, recontando 
as partes principais do 
livro sobre os 
sentimentos da Anita, 
em como ela se sentiu 
sendo diferente das 
outras abelhas. 
Pergunte também se 
alguma vez já se sentiu 
triste. 
 
Agora, desenhe as 
principais partes da 
história, as que mais 
gostou. 
 
 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 9- Histórias 
que dão água na 
boca. 
 
Para a atividade de 
hoje iremos buscar 
na internet imagens 
de ABELHAS, 
COLMEIAS e do 
PÓLEN!  
 
Agora, leia 
novamente a 
historinha de Anita, 
e pensem sobre a 
importância do 
trabalho das abelhas 
sobre as flores e a 
produção do mel! 
 
Por fim, realize a 
atividade 
grafomotora do 
número 4.  

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 9- Histórias 
que dão água na 
boca. 
 
Procure em revistas 
e jornais a LETRA A, 
que é a letra inicial 
da palavra ABELHA, 
e do nome ANITA, 
que é a amiguinha 
do nosso livro! 
 
Depois, recorte a 
letra A que 
encontrou e cole-as 
na folha de 
atividades referente 
a atividade.  
 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 9- Histórias 
que dão água na 
boca. 

 
 Hoje é dia de 
CULINÁRIA!! 
 
No final do livro, 
“ANITA, A ABELHA!, 
há uma deliciosa 
receita das amigas 
Anita e Belade de 
“ANILADE, O PÃO DE 
MEL DA AMIZADE”.  
 
Os ingredientes são: 

 6 colheres (de 
sopa) de 
azeite. 

 ½ xícara (de 
chá) de mel. 

 ½ xícara (de 
chá) de 
açúçar 
mascavo. 

 1 ovo. 
 4 colheres (de 

sopa) de leite 
aquecido; 

 2 xícaras (de 
chá) de 
farinha de 
trigo; 

 2 colheres (de 
chá) de 
bicarbonato 
de sódio; 

 500 gramas 
de chocolate; 

 Manteira para 
untar. 

Modo de fazer: 
1. Coloque na 

batedeira o 
azeite, o mel, o 
açúcar e o ovo. 
Bata por 5 
minutos. 
Adicione aos 
poucos o leite, a 
farinha e o 



Conte a história da 
abelha dando ênfase ao 
trabalho das abelhas, e 
aproveite para falar do 
trabalho que você, como 
pai e mãe faz, o trabalho 
que seu filho pode fazer 
em casa, guardando 
seus brinquedos e 
organizando o quarto. 

 

Agora, realize a 
atividade grafomotora da 
abelha e das flores, que 
está disponível no 
arquivo de atividades.   

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

bicarbonato. 
Leve à geladeira 
e deixe 
descansando por 
5 horas. 

2. Passado o 
tempo, derreta o 
chocolate em 
banho-maria. 
Enquanto isso, 
préaqueça o 
forno a 
temperatura 
média (180°C) 

3. Unte uma 
assadeira 
retangular média 
com um 
pouquinho de 
manteiga. 
Espalhe a massa 
e leve ao forno 
por 35 minutos. 
Deixe esfriar e 
corte em 
quadradinhos do 
tamanho que 
desejar. 

      4. Banhe os   
pedaços com o 
chocolate derretido 
e deixe-os esfriar na 
geladeira por 5 
minutos.  
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Orientação: 

 

Com barbante, linha, fita 
crepe, faça no chão duas 
linhas: uma linha reta e 
uma linha com curvas. 

 

Peça ao seu filho que 
caminhe sobre a linha 
reta e explique que essa 
linha se chama RETA. 

Depois, peça que ele 
caminhe sobre a linha 
curva, e explique a ele 
que essa linha se chama 
CURVA.  

 

Com seu filho, faça 
massinha, para que ele 
possa fazer o próximo 
passo da atividade, o 
vídeo está disponível 
em: 

 

 

 

Orientação: 

 

Imprima e recorte o 
quebra cabeça da 
nossa turma, que está 
disponível na folha de 
atividades. 

 

Após recortar, monte-
o, colando na página 
33. 

 

Depois, complete as 
lacunas da frase  

“Com _m_z_d_ 
(amizade) somos mais 
felizes! 

 

Por fim, desenhe seus 
amigos no quadro da 
página 33. 

 

 

 

 

 

Orientação: 

 

Primeiramente, 
imprima e recorte o 
Jogo da memória 
para o auxílio nesta 
atividade. 

 

Essa atividade é um 
desafio! Com o jogo 
da memória ao seu 
lado, vá brincando 
com ele e buscando 
as escritas que são 
parecidas, assim 
você verá os 
quadros em branco 
na página 34 e irá 
desenhando o boné, 
a bola, a peteca, a 
boneca e o papai. 

 

 

Orientação: 

 

Primeiramente, ouça 
e assista a história 
da Chapeuzinho 
vermelho, disponível 
em:  

https://www.youtube.
com/watch?v=k8WI
mcqa64Q  

 

 

 

 

 

 

 

Depois, circule o 
quadrinho em que 
Chapeuzinho está 
desobedecendo sua 
mãe. 

 

 

 

 
Orientação: 
 
Escute as seguintes 
músicas: 
 “School supplies”, 
disponível em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=BwB
TozQisb4  
 
 
 
 
 
 

 
 
“C is for cookie”, 
disponível em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=3soC
6VADpcw  
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https://www.youtube.com
/watch?v=pgc5yMjq6Hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a massinha, 
desenhe linhas retas e 
curvas, fazendo um 
animal, uma bicicleta, 
um brinquedo, navios, 
carrinhos, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por fim, pinte todas 
as cenas que não 
estão coloridas com 
todas as cores e 
muito capricho! 

 

 
 
 
 
 
 

 
“Let’s make a 
sandwich”, 
disponível em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=mK4
O8hi30UA  
 
 
 
 
 
 

 
Depois de assistir os 
vídeos, recorte os 
flashcards que estão 
disponíveis na folha 
de atividades e 
divida-os em duas 
categorias: FOOD 
(comida) e SCHOOL 
OBJECTS (Objetos 
escolares). 
 
Por fim, circule os 
SCHOOL OBJECTS 
(Objetos escolares) 
de BLUE (azul), e a 
FOOD (comida) de 
RED (vermelho) na 
página 53. 
 
Lembrando que toda 
sexta feira temos 
aula no aplicativo 
zoom! 
 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zoo
m.us/j/2501453153?
pwd=OU1XeFpPSVN
3TlhPQmhqQ0pNWj
Bmdz09 
 
ID: 250 145 3153 

Senha: interagir 
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