
 

 

 

 

 

 

SOMANDO OS PONTOS 

Lembram-se que em nossas aulas presenciais, nós cantávamos a música dos 

Indiozinhos (“1,2,3, indiozinhos; 4,5,6, indiozinhos...”) e a da “Mariana” (“Mariana 

conta 1...Mariana conta 2...”)? Essas músicas nos ajudam a aprender a contar. 

Hoje, vamos fazer uma atividade para relembrar esse aprendizado tão 

importante. É um jogo muito fácil e legal que vocês podem jogar com seus 

familiares. É o “jogo da contagem dos grãos”: 

● Vocês vão precisar de: 

 
● dois potes plásticos ou outros dois objetos em que vocês possam colocar 

os grãos; 
● um punhado de grãos (pode ser feijão, milho, outro grão, ou até pedrinhas 

pequenas ou botões); 
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AOS EDUCANDOS E SUAS FAMÍLIAS, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar continuidade 

aos processos de aprendizagem. 

Disponibilizamos atividades específicas para a Fase II. Algumas atividades envolverão 

registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas. 

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas nesse 

período para compartilhar com os colegas e professora. 

Boas aprendizagens!  

Até breve! 

As propostas podem ser feitas de 

acordo com a organização de cada 

família, não sendo necessário 

realizar todas as brincadeiras em 

um único dia! 

 



● 1 dado  (Caso não tenham dado, logo abaixo da imagem, deixarei um 
modo de confeccionar) 
 
 

 

 

⮚ Como jogar:  
 

● jogue o dado e veja que número caiu, contando as bolinhas na 
face do dado; 

 
 

● olhe para o dado e fale qual foi o número que tirou. Se precisar, 
peça ajuda de seu familiar 
 
 

● Em seguida, pegue, em um pote a mesma quantidade de grãos 
que você tirou no dado; 

 

 

 

 

 

 



 

● Transfira os grãos que você coletou para o pote/ recipiente vazio; 

 

● O desafio pode ser maior se virar um jogo de sorte, em que ganha quem 
terminar com o pote mais cheio (os jogadores se revezam e vão 
enchendo o pote dependendo do número que tiram no dado a cada 
rodada); 



 
fonte: https://www.tempojunto.com/2018/03/27/voce-conhece-jogos-para-aprender-a-contar/ 

Bom jogo, boas aprendizagens e até a semana que vem! 

 

MEU AMIGO 

Na escola tínhamos muitos amigos não é mesmo? Tente lembrar deles. 

 

Que tal fazer um desenho desse amigo? 

Desenhe um amigo da escola que você se lembre. Não precisa ser deste 

ano, pode ser de anos anteriores. Você pode guardar seu desenho para 

entregar de presente ao seu amigo quando nos encontrarmos novamente. 

Tenho certeza de que ele ficará muito feliz! 

 

 

QUE SOM É ESSE? 

 
 

Você já percebeu quantos sons temos a nossa volta? O carro que passa longe, 

os barulhinhos de casa, o canto dos pássaros nas árvores. São muitos sons, 

mas nem sempre percebemos todos eles! 

Reserve um tempo para relaxar e ouvir os sons a sua volta. De olhos fechados, 

escute de onde eles vêm, solte sua criatividade e tente imaginar como é o objeto 

que produz o som.  Se o barulho vem de um animal, imagine como ele é, a cor 

de seus pelos e seu tamanho.   

Tente ouvir o máximo de sons que você puder. 

Após esse período de concentração, utilize seu caderno de desenho e os 

materiais que tem disponível para fazer um registro de todos os sons que você 

escutou. 

Agora vamos brincar? 

Assista ao vídeo “Que som é esse” do Quintal da cultura, por meio do link 

https://youtu.be/pqz7GVlBoOw.  

https://www.tempojunto.com/2018/03/27/voce-conhece-jogos-para-aprender-a-contar/
https://youtu.be/pqz7GVlBoOw


Combine com os moradores da casa quem irá começar, procure objetos 

disponíveis para produzir o som para o outro participante adivinhar. Lembrem-

se não vale olhar! 

 

Boa diversão! 

 

                     

                                     

 

   ATÉ A PRÓXIMA SEMANA!  

 

 

 

 

Continue com as dicas de comunicação... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


