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Instrução para os Pais 

no link:  
https://www.youtube.c

om/watch?v=yKj79PV

TAu4 

 
Com EVA ou outro papel, 

confeccione o personagem 

“burro” da história 

passada.Não coloque 

nenhum RABO no animal, 

pois será fixado pela 

criança no próximo 

momento. Mostre a 

imagem do burro (anexo) e 

incentive a observar os 

detalhes do animal como 

cores, patas orelhas, boca, 

rabo,. Só então fixe o seu 

burro sem rabo na parede 

com fita crepe e diga que 

ele tem que descobrir o 

que está faltando nesse 

burro. Assim q ele 

descobrir, instrua a colar 

um rabinho (de papel 

crepom feito por vocés no 

local correto . 

Prepare no chão da casa 

um caminho de ZIGUE-

ZAGUE igual da lição (feito 

de frita crepe) para eles 

caminharem (com um 

potinho de comidinha 

imaginária na mão) para 

levar até o burrinho da 

parede que está com 

fome. Elogie todos os 

esforços e movimentos 

deles. Por fim realizar a 

atividade da apostila, 

pintando o caminho com 

giz de cera colorido. 

Pingue cola gliter no 

dedinho deles para passar 

nas folhas de árvore 

representando o orvalho 

mencionado na história. 

Complementando com o 

jogo educativo piaget com 

login e senha no link: 
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Mostre o video musical  
no link abaixo e depois 

pergunte sobre esse 

animalzinho Tatu-bola, 
se já viram algum ou 

mesmo em desenhos, 
o que ele faz, como ele 

é... 

https://www.youtube.

com/watch?v=Ee46i

MfT-Fc 

Explore a cena da 
atividade com a 

criança. Depois leia em 
voz alta o gênero 

textual proposto 
“Quem é a dona 

Tatu?” desafiando a 
criança identificar cada 

personagem por meio 
de suas características 
e os objetos que elas 
portam.  Oriente-as 

circularem a DONA 
TATU com material de 

sua escolha. Dê 4 
folhinhas de árvores 

para eles colarem 
embaixo de cada 

filhotes. Conte junto a 
quantidade de 

tatuzinhos e ajude-os a 
representá-los nos 

dedos. 

Apresente o epísódio a 

seguir sobre o Tatu 
Bola:  
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Para iniciar mostre o 

fruto AÇAÍ para a 

criança, seja sua forma 
natural ou uma 

imagem (anexo). 
Explique que o açaí é 

um fruto comum na 
floresta amazônica e 

que faz parte da 
alimentação do TATU. 

Valorize seu formato e 
sua cor etc 

Faça bolinhas de papel 
crepom roxo (que 

representará o açaí), 
espalhe em um 

cômodo da casa, peça 
para as crianças 

recolherem num 
potinho que será a 
comidinha do Tatu 
(pode ser bicho de 

pelúcia) pois ele está 
com fome. 

Explore com eles a 
musiquinha e a cena 

dessa atividade, 
questionando o que 

está faltando no cesto. 
Provoque indagações, 

leve-os a observar que 
há 04 filhotinhos de 

tatu, e concluir 
quantos frutos de açaí 

serão necessários se 
cada tatuzinho comer 

um. Auxilie-os na 
colagem das bolinhas 

de crepom no cesto 
completando a cena e 
fazendo a contagem.  

  Vídeo complementar 

Abaixo: 
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Inglês 

Assita o vídeo aula 
que gravei no link 

abaixo: 

 

 

 

 

 

Diz a criança que o 
Teddy Bear gosta 

muito de 
“CATS”(gatos), pois 

eles são carinhosos e 
muito brincalhões. 
Brinquem com eles, 

peça pra eles imitarem 

os CATS (tanto miando 
como engatinhando) 
fazer de conta que 

eles são os animais de 

estimação e vocês 
seus donos. 

Outra opção é a 
brincadeira de 

“prenda o rabo no 
gato” (anexo), 

confeccione o CAT 
conforme passo a 

passo que pode ser 
adaptado)  e fixe-o na 

parede altura da 
criança , com os olhos 

vendados ele terão 
que fixar o rabo no 

gato. 

Realize a apostila 

explorando a cena , 
peça que eles contem 

quantos CATS há, 
depois pintem e colem 

lã nos novelos nas 
cores RED (vermelha) 
e BLUE (azul) . Pode 

adaptar colando 

qualquer outra coisa 
nas bolinhas de lã, 
como papel, gliter, 
cola colorida... etc 

porém tem que ser 
nas cores acima.  
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Semana do folclore, 

vamos dançar com a 
prof. imitando o Saci-

Pererê no link: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Aid

j3LrtaeA&t=13s 

 
Antes de mostrar o 

vídeo abaixo da 
história, mostre na 

atividade a capa do 
livro, o título, pergunte 

se ele conhece o 
animal da capa e o que 

mais ele consegue 
identificar. 

Assita o VÍDEO que 
gravei pra eles no link 

abaixo:  

 

 

 

 

 

 

Após a história, 

analisem em conjunto 
e provoque 

questionamentos sobre 
a raposa não querer o 

casebre do Tatu perto 
do seu palacete, o que 
ela fez a respeito disso 
e o que acontece com 

ela depois da sua 
atitude. Pergunte se a 

raposa mereceu o 
castigo que recebeu e 

permita que eles deem 
opiniões. Através da 

história podemos 
trabalhar a consciência 

social, a presença da 
arrogância e da 

humildade em nosso 
meio. 

Por fim, oferece aparas 
de lápis para serem 

coladas na imagem do 
TATU da atividade, e 

https://www.youtube.com/watch?v=yKj79PVTAu4
https://www.youtube.com/watch?v=yKj79PVTAu4
https://www.youtube.com/watch?v=yKj79PVTAu4
https://www.youtube.com/watch?v=Ee46iMfT-Fc
https://www.youtube.com/watch?v=Ee46iMfT-Fc
https://www.youtube.com/watch?v=Ee46iMfT-Fc
https://www.youtube.com/watch?v=Aidj3LrtaeA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Aidj3LrtaeA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Aidj3LrtaeA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=oI9rmCrkx04
https://www.youtube.com/watch?v=MVN-C-k5XJc
https://www.youtube.com/watch?v=KOeCoUJJCsw
https://www.youtube.com/watch?v=MSciB1Xs89M


https://piagetmaisdigit

al.com.br/jogos-

educativos-online/o-

rabo-do-burrinho/ 

  

 

 

Monday 
BILINGUAL PROJECT 

SOCIAL STUDIES 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que revisa conceitos de 
SHOES (sapato) T-SHIRT 

(camiseta): 

https://www.youtube.c

om/watch?v=3nR1RV

pQpYM&list=PLILuVN

nGq1i0gOtlwfgRT6Rn

rokW0GMG4&index=

23&t=0s 

  

Na 1ªatividade colorir o 
BIG SHOES/SNEAKERS 

(sapato/tênis grande) e 
colar alguns fios 
representando o 

cadarço do mesmo.  

E na 2ª atividade colorir 
os SHOES que estão no 

armário .  

 

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 
Tuesday 

BILINGUAL PROJECT 
MATH 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 
que explica BIG AND 

SMALL CIRCLE (círculo 
grande e pequeno); 

INSIDE AND OUTSIDE 
(dentro e fora): 

https://www.youtube.

com/watch?v=g1GP

78lwICk&list=PLILuV

NnGq1i0gOtlwfgRT6

RnrokW0GMG4&ind

ex=20 

 

Na 1ªatividade mostrar 

que a PIZZA (pizza), 
STEERING WHEEL 
(volante) tem um 

CIRCLE SHAPE (formato 

de circulo) e que eles 
devem colorir. 

Na 2ªatividade 
recortar e colar 

imagens com formado 
circular, exemplo: SUN 

(sol), ORANGE 
(laranja), CLOCK 

(relágio) etc. 

 

 

Vídeo musical para 

complementar o 
conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
manter essa aqui 

Wednesday 
BILINGUAL PROJECT 

SCIENCE 
 

Assistir a VÍDEO no link 
abaixo sobre escovação  

 

 

 

 

 

Mostre pra eles a 
TOOTHBRUSH 

 (escova de dente) e  
TOOTHPASTE  

(pasta de dente) 

Coloque o outro vídeo 
abaixo e peça para eles 

imitarem os 

movimentos de 
escovação da música. 

 

 

 

 

 

 

1ªatividade, colorir o 
MONSTER (mostro) e 
colar pedacinhos de 

papel branco nos TEETH 

(dentes) 

2ªatividade colorir o 
menino BRUSHING THE 

TEETH (escovando os 

dentes)  

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thursday 

BILINGUAL PROJECT 
MATH 

 

Revisando e 
complementando 
conteúdos de BIG 

CIRCLE and SMALL 
CIRCLE (círculo grande 

e pequeno), recorte 
alguns círculos de 

várias cores em 2 
tamanhos que 

representem o grande 
e pequeno.  Mostre as 

atividades, onde eles 
devem colar esses 
círculos em torno 

daquele que 

representa o tamanho  
correto  BIG and 

SMALL CIRCLE (círculo 
grande e pequeno) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chame a atenção para 
a letra ”U” com a qual 

termina a palavra 
TATU, instrua a 

reproduzir o seu som e 

depois pinte essa letra 
com um material da 

sua escolha. 

 

 
Friday 

BILINGUAL PROJECT 
SCIENCE 

 

Revisando e 
complementando 

conteúdos de COLORS 

(cores) instrua as 
crianças colorir o FIRE 

(fogo) e a CANDLES 
(velas) de RED and 

ORANGE (vermelho e 
laranja); o ICE CREAM 
and ICE CUBE (sorvete 

e cubo de gelo) de 

BLUE (azul) e outras 
cores. 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Vídeo musical para 

complementar o 
conteúdo: 

 

 

 
 
 

 

 

 
Have a nice 
weekend!! 
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ATIVIDADE: DIA 24/08 

 

 
 

ATIVIDADE: DIA 26/08 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DIA 27/08  (Passo a passo: Pin the tail on the cat) 
 

Materiais: folha sulfite tamanho A3, folha de EVA cinza e retalhos coloridos, cola quente, caneta 
permanente, tesoura e velcro. 

1. Desenhe o contorno de um gato na sulfite e recorte. 

2. Use o molde para traçar, com a caneta permanente, o gato no EVA cinza. 

3. Com os retalhos, faça os olhos e as orelhas. 

4. Use a caneta permanente para desenhar a boca e os bigodes. 

5. Depois de recortar o gato, corte também o rabo e cole um pequeno pedaço de velcro (uma 

parte no gato e outra no rabo) para os alunos poderem colocar o rabo no lugar novamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


