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Olá famílias, olá crianças! 

Esperamos que vocês estejam bem! 

Estamos enviando as atividades da 16 semana para 

serem realizadas com as crianças. Contamos com a 

colaboração de vocês para que as crianças continuem 

desenvolvendo suas aprendizagens. 

Obrigada pela Parceria! 

 

Até Breve! 

Professoras da FASE I 
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ATIVIDADE 1: RODA DE LEITURA 

È preciso ler para as crianças. Ler diferentes textos. Na Escola, a leitura acontece 

diariamente. As situações de leitura ampliam o conhecimento das crianças a respeito do 

mundo, da representação da escrita e da comunicação, entre outros. 

Escolha um texto e leia todos os dias para sua criança. Segue algumas sugestões de leitura: 

Parlendas  

 

A leitura de histórias em quadrinhos pode contribuir para a formação do gosto pela leitura 

porque ao ler histórias em quadrinhos a criança envolve-se numa atividade solitária e não 

movimentada por determinado período de tempo, que são características pouco frequentes 

nas atividades de crianças. 
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TRAVA LÍNGUA 

 

 

 

 

 

 

PONTINHO DE VISTA 

EU SOU PEQUENO, ME DIZEM, 

TRÊS PRATOS DE TRIGO 

PARA TRÊS TIGRES TRISTES. 
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E EU FICO MUITO ZANGADO. 

TENHO DE OLHAR TODO MUNDO 

COM O QUEIXO LEVANTADO. 

– 

MAS, SE FORMIGA FALASSE 

E ME VISSE LÁ DO CHÃO, 

IA DIZER, COM CERTEZA: 

— MINHA NOSSA, QUE GRANDÃO! 

PEDRO BANDEIRA 
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ATIVIDADE 2: VAMOS ESCREVER NOSSO NOME?? 

Na escola as crianças são encorajadas a escreverem seu nome fazendo uso de apoio. O 

nome é uma palavra muito significativa para a criança, pois revela a sua identidade e tem 

um valor afetivo. 

TODO MUNDO TEM UM NOME 

DIGA LÁ QUAL É O SEU? 

MARIANA, RODRIGO, JÚLIA OU ANDRÉ? 

O SEU NOME COMO É? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Leia com sua criança o trecho do poema do autor Marco Hailer, depois pegue uma 

folha de papel e faça as seguintes atividades: 

2.1 Ajude sua criança a escrever o nome dela no papel. 

2.2 Escreva o nome da professora: Observe na tabela o nome. 

PROFESSORAS MANHÃ SALA   

ANA 7 

ELEIRIANE 1 

CRISTIANE 2 

 

PROFESSORAS TARDE SALA 

JOSIANE 3 

VÂNIA 2 

TÂNIA 5 

2.3 Depois ajude sua criança a fazer seu autoretrato em uma folha: se 
possível use o espelho para que a crianças possam observar suas 
características, como olhos, boca, nariz, cabelos. Também poderá usar 
o celular no modo selfie. 

 OBSERVAÇÃO: AO TERMINAR A ATIVIDADE, GUARDE-A PARA LEVAR 

PARA ESCOLA.  
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ATIVIDADE 3: BRINCANDO DE “SIGA O MESTRE” 

As brincadeiras de movimentos são elaboradas na escola para criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão, movimentos, gestos. O uso de jogos brincadeiras como 

recurso pedagógico possibilita a significação de conceitos para as crianças pois trabalha 

com as diferentes linguagens. 

Brincadeira “Siga o Mestre 

1 Passo: 

Definir quem vai ser o mestre que vai comandar as brincadeiras: 

Ele diz: “Seu mestre mandou”? 

As crianças respondem: Fazer o que? 

Mestre fala: pular com um pé só. 

Então todos pulam com um pé só. 

Depois vai oferecendo as comandas: 

 Colocar a mão direita na cabeça. 

 Colocar a mão esquerda na barriga. 

 Pular com os dois pés. 

 Rolar  

 Colocar as mãos no chão. 

 Levantar os dois braços. 

 Imitar o gato. 

O adulto poderá pedir as crianças para ser mestre para interagir com eles. 

Referências Bibliográficas 

https://wbriw.tudoepoema.com.br/pedro-bandeira-pontinho-de-vista/ 

https://www.tempojunto.com/2018/11/23/10-top-brincadeiras-para-criancas-de-4-e-5-anos/ 

https://tirinhasdogarfield.blogspot.com/2013/02/na-rede.html 

https://www.recantodasletras.com.br/letras/5287219 
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