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ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM CASA EQUIPE MONTEIRO LOBATO FASE 2 MANHÃ
PROFESSORAS : Flávia, Lucy, Marcia, Marli 

Querida família,

As atividades foram planejadas para serem realizadas com auxílio da família, agradecemos a colaboração nesse
momento  atípico  para  continuarmos  com o  planejamento  e  desenvolvimento  escolar.  Se  possível,  registrar  as
atividades  com  fotografias,  e  no  retorno  usaremos  esse  material  como  apoio  pedagógico  e  suporte  para  a
continuidade das nossas atividades.

Espero ver todos em breve!!!
                                                                                                                                           Professoras

SEMANA DE  24 A 28 DE AGOSTO   DE 2020

ATIVIDADE 1   

HISTÓRIA: EU E O MEU PAPÁ

AUTOR: ALISON RITCHIE

ILUSTRAÇÕES: ALISON EDGSON

A hora da leitura faz parte da nossa rotina... Um momento onde aprendemos sobre diferentes gêneros

textuais. Realizar a leitura junto com a família, desfrutando desse momento para emitir opiniões, 

desejos, sentimentos.





















































ATIVIDADE 2

As histórias fazem parte da nossa rotina da escola e nos ensinam muitas coisas, além de despertar a

imaginação dos pequenos.

Agora que você já ouviu o que o Ursinho gosta de fazer com o seu papai, é sua vez. O que você mais

gosta de fazer com o seu papai ou alguém especial da sua família?

 Faça um lindo desenho para representar esse momento e não se esqueça de escrever seu nome e

da pessoa que estiver com você nesse desenho.  

                                                                       

ATIVIDADE 3

Para ficar mais gostosa essa amizade entre você seu papai ou alguém especial da sua família, 

convide-o para brincar com você. Do que vocês mais gostam de brincar juntos? 

Se possível, fotografe esse momento.

Bom divertimento!!!

Referências: 

https://br.pinterest.com/pin/665195807439585888/
http://www.escolaparapais.blog.br/2016/11/o-brincar-o-brinquedo-e-os-pais/

Atenção! Não esqueça de registrar as atividades com desenhos ou fotos e guardar para trazer 

quando retornarmos!!!

http://www.escolaparapais.blog.br/2016/11/o-brincar-o-brinquedo-e-os-pais/
https://br.pinterest.com/pin/665195807439585888/


Dicas de Comunicação para Crianças

BRINCADEIRAS COM
PALAVRAS

Algumas destas histórias 
viraram brincadeiras com 
palavras.
Da mesma forma que a criança 
aprende a falar ouvindo a fala dos 
adultos, ela aprende a brincar com 
as palavras e com as brincadeiras 
que os adultos propõem.

Esta é uma das versões desta 
parlenda.

Quando a criança aprender a recitar 
podemos propor um desafio: 
O adulto fala a parlenda e ela completa
com as palavras que faltam:

As conversas entre crianças e 
adultos sempre foram importantes 
para transmitir conhecimentos de 
geração para geração.

Você conviveu com seus avós? 
Quais as histórias que eles 
contaram para você?
Experimente contar essas 
histórias para as crianças.

E as crianças da sua família 
convivem com os avós? Será 
que eles têm histórias para 
contar para os netos?

HOJE É DOMINGO

PÉ DE CACHIMBO

CACHIMBO É DE OURO

BATE NO TOURO

TOURO É VALENTE

BATE NA GENTE

A GENTE É FRACO 

CAI NO BURACO

O BURACO É FUNDO

ACABOU-SE O MUNDO!

HOJE É DOMINGO

PÉ DE  __________

CACHIMBO É DE OURO

BATE NO  __________

TOURO É VALENTE

BATE NA  __________

A GENTE É FRACO 

CAI NO  __________

O BURACO É FUNDO

ACABOU-SE O  ________!

Vocês conhecem outra versão?



Que tal agora um novo desafio?
O adulto recita um verso e a criança outro seguindo a sequência da 
parlenda.

HOJE É DOMINGO 

___________________ 

CACHIMBO É DE OURO 

__________________ 

TOURO É VALENTE 

__________________ 

A GENTE É FRACO  

__________________ 

O BURACO É FUNDO 

__________________! 

Após ter vivenciado bastante esta brincadeira, ela poderá ainda inverter os 
papéis com o adulto. A criança fala um verso e o adulto completa seguindo a 
sequência.

Andréa Bassanello
Célia Ferrari
Susana Francischetti Garcia
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico


