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PROFESSORAS: CRISTIANE E RENATA 

 

IMPORTANTE LEMBRAR: 
 

1. Siga uma rotina com a criança. 
 

2. Toda semana daremos dicas para rotina da semana, como: 
 

• LEIA diariamente uma história para a criança, segue links de dois livros em PDF: 
 

Maria e o carneirinho 
 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_5acc5804d7ec4969a87b5be4b5790541.pdf 

 
A Bruxa e o caldeirão 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf 
 

• ASSISTA a vídeos de histórias no canal Mundo Serelepe, segue link: 
https://www.youtube.com/watch?v=QxQjqiTOhFI 

 

• OUÇA um pouco de música no canal do grupo Tiquetiquê no link: 

https://5ca0e999-de9a-47e0-9b77-7e3eeab0592c.usrfiles.com/ugd/5ca0e9_5acc5804d7ec4969a87b5be4b5790541.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pv00001a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QxQjqiTOhFI


 
 

1. PINTAR ASSOPRANDO COM O CANUDINHO 
 

Já realizamos uma atividade de pintura com assopro anteriormente, a qual era 

pra fazer a peruca do palhaço. Esta também se trata de uma pintura com assopro. 

 
 
ORIENTAÇÃO AOS PAIS: 

Para fazer esta brincadeira, você vai precisar dos seguintes materiais: 

1. Papel kraft (destes de embrulhar caixas), jornal ou folha grande 

de presente. 

2. Tinta guache. 

3. Canudinhos. 

4. Um pouco de água. 

5. Caneta para desenhar as linhas de Largada e Chegada 

6. Fita crepe, durex ou potes para fazer peso nas pontas da folha 

para não mover. 

https://www.youtube.com/watch?v=N021tMmx8Xw 
 

3. Realize sempre o registro conforme solicitado na atividade e escreva o nome. 
 

Estamos com muitas saudades, esperamos que estejam todos bem, se possível fiquem em 
casa e se cuidem! 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N021tMmx8Xw


     

Imagens retiradas do site tempo junto 

Monte a pista de corrida, usando o papel Kraft preso no chão com fita crepe. 

Desenhe, então as linhas de largada e chegada, deixe uma boa distância entre elas. Misture 

a tinta com água para que ela fique bem líquida, coloque um pouco de tinta no início 

(Largada).  Você pode usar várias cores para diferenciar os competidores. 

Chame as crianças para participar de uma corrida de pintura com assopro. 

Cada um dos competidores, deverá assoprar a tinta com o canudinho até que ela chegue ao 

final da linha.  

 

2. PESCA DO CUBO DE GELO 

Esta brincadeira é bem divertida e faz sucesso entre as crianças, ideal para 

os dias quentes. É aconselhável forrar o chão com um tapete para evitar escorregões. 

Você irá precisar dos seguintes materiais para esta gincana: 

• Um pote de plástico ou bacia com água. 

• Outros dois potes ou bacias vazios. 

• Cubos de gelo. 

• 2 colheres ou mais (uma pra cada participante). 

Coloque dentro da bacia com água os cubos de gelo, posicione no chão ou 

sobre uma mesa. A uma certa distância coloque as outras duas bacias vazias. Ofereça as 

colheres para os participantes que deverão retirar o gelo com a colher da vasilha com água 

http://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/06/corrida-de-tinta-material.jpg
http://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2015/06/corrida-de-tinta-criancas-brincando.jpg


e levar até a bacia vazia, cada um deve colocar gelo na sua vasilha, sem deixar o gelo cair 

e um por vez. 

 

Imagem retirada do site tempo junto 

 

A brincadeira termina até todos terem colocado todos os gelos na bacia vazia, 

ganha quem conseguiu colocar mais gelos na bacia vazia. 

 

3. CORRIDA DE AVIÕES 

Quem não gosta de brincar com aviãozinho de papel? Vamos aprender a fazer 

a dobradura do avião e se divertir. 

Para esta brincadeira/gincana você irá precisar de: 

• Papel (você pode destacar folha do caderno de desenho). 

• Fita crepe ou giz de lousa, se puder escrever no chão do seu 

quintal. 

 

Como fazer um avião de papel: 

✓ Dobra o papel ao meio. 



✓ Dobre as pontas como na ilustração, até formarem um triângulo e se 

encontrarem na linha fita ao dobrar ao meio. 

✓ Dobre novamente ao meio, as pontas até se encontrarem. 

✓ Junte as duas partes e dobre para fora, cada um dos lados. 

✓ Está pronto seu avião! 

Para auxiliar na explicação, veja as imagens abaixo: 

 

Imagem retirada do site www.mrflemingscience.com 

Faça marcações no chão com a fita crepe com números de 1 a 5, deixe uma 

certa distância entre os numerais. Para saber quem realiza mais pontos, o aviãozinho deverá 

aterrissar na distância maior. 
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https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2020/02/corrida-do-aviao-pista-de-pontuacao.jpg


Na imagem, os numerais são distribuídos de 10 em 10, mas faça as distâncias 

de 1 a 5 conforme a proposta. 

 


