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TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

 
 
 

  Aos Educandos, 
  
O recesso acabou! Estamos enviando as atividades a 
serem realizadas na semana de 04 a 09/05 da FASE II. 
Logo logo, isso tudo vai passar e estaremos juntos 
novamente na escola em nossas atividades normais. 
Enquanto isso, realizem as atividades com sua família, 
pra você apender bastante!!! 
 
Estamos com saudades! 
 
ATÉ BREVE! 
 
 

 

 

 



 

 ATIVIDADE 1 – CAIXA  DE  OVOS  VAZIAS 

 

OBJETIVO : Relacionar  a  quantidade  de  acordo  com  o  número. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO : Lembra  quando  jogamos  o  dado  para  pegar  a  

quantidade  de  tampinhas  correspondentes? 

 

ATIVIDADE: Pegue  uma  caixa  de  ovos  vazias  com  espaço  para   12  ovos. Em  

cada  espaço,  escreva  os  números  de  1  a  12. 

                     Jogue  primeiro  com  um  dado. A  quantidade  que  sair,  coloque  a  

mesma  quantidade  de  bolinhas  pequenas  de  massinha,  ou  bolinhas  de  papel, ou  

que  tiver  em  casa. 

                   Depois,  pode  jogar  com  2  dados.  Se  não  tiver  dado, pode  fazer  com  

papel, papelão  ou  pode  desenhar  em  folha  avulsa  as  bolinhas  dos  dados   dentro  

de  quadrados. Recorte  os  quadrados  e  os coloque  em  saquinhos. 

 

                               ATIVIDADE 2 – CONTORNO  DAS  MÃOS 

 

OBJETIVO:  Apreciar  e  participar  de  recitação  de parlenda, e manifestações  

artísticas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Lembra  quando  escrevemos  no cartaz  a  parlenda  do  

Dedo  mindinho? 

ATIVIDADE:  Em  uma  folha  de  sulfite  ou  caderno,  você  vai  ditar  essa  parlenda  

para  alguém  escrever  com  letra  de  forma  maiúscula ( DEDO MINDINHO, SEU 

VIZINHO, PAI DE TODOS, FURA BOLO, MATA PIOLHO). Depois,  você  vai  ler,  

passando  o  dedo  embaixo  de  cada palavra  da parlenda. 

                 Após  a  leitura, faça o contorno  de  sua  mão e  pinte  cada pedaço dela  

com  uma  cor  diferente, formando  um  mosaico. 

 



 

                                 ATIVIDADE 3 – BINGO  DOS  NOMES 

 

OBJETIVO: Levantar  hipóteses  em  relação  à  linguagem  escrita,  realizando  

registros  de  palavras. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Lembra  quando  brincamos  de  bingo  de  nomes   da  

turma, cada  um  com  sua  plaquinha? 

 

ATIVIDADE: Escreva  em  um  papelão,  sulfite  ou  cartolina,  o  nome  das  pessoas 

da  sua  casa  com   letra  de  forma  maiúscula ( JOANA ). Use  feijão, pequenas 

bolinhas  de  papel,  ou  que  tiver  para  ser o  marcador  das  letras  sorteadas. 

               Em  uma  folha  sulfite,  escreva  todas  as  letras  do  alfabeto  com  letra  de  

forma maiúscula,  recorte –as  e  coloque  em  um  saquinho. 

              Alguém  da  sua  casa  ou você,  vai  sortear  as  letras,  uma  a uma. 

             Quem  tiver  a  letra sorteada  no  seu  nome,  coloca o marcador. Ganha  o 

jogo,  quem  marcar  primeiro  todas  as  letras  do  seu  nome, e falar  BINGO ! 

 

 

                                 ATIVIDADE 4 -  CONTE  OUTRA  VEZ 

 

OBJETIVO: Recontar  a  história  ouvida. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Lembra  quando  a   professora  contava  histórias  todos  os  

dias  na  sala? 

ATIVIDADE : Alguém  que  mora  na  sua  casa  vai contar  a  história  da  

Chapeuzinho  Vermelho. Escute  com  atenção,  pois  depois,  será  a  sua  vez  de  

recontar  a  mesma  história. 

         Faça  um  desenho  da  parte  que  mais  gostou  da  história e pinte. Pode  usar  

canetinha  para  contornar.   

 



 

                                   ATIVIDADE 5 – BRINCADEIRA  DE  RODA 

 

 

OBJETIVO : Movimentar – se  de  forma  adequada  ao  interagir  com a  família. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO : Lembra  quando  brincamos  de  roda  no  pátio  da  escola? 

 

ATIVIDADE : Em  roda  com  sua  família,  cante  a  música  Ciranda, cirandinha. 

   O nome  da  pessoa  que  for  falado,  entra  no  meio da  roda  e  diz  um  verso,  

depois  volta  para roda.   

 Sugestão de verso : Sou pequeninha 

                                  Do  tamanho  de um  botão 

                                  Carrego  papai  no  bolso 

                                  E  mamãe  no  coração. 

 

    Fontes  pesquisadas: 

  BNCC – MEC 

  Livro  didático : Pé  de  Brincadeira -   Autora: Angela  Cordi – Editora Positivo 

  Atividade 1 - https://www.youtube.com › watch 

  Atividade 4 -  https://www.youtube.com > watch 

 

https://www.youtube.com/

