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 Queridos alunos e familiares, 

 

Apesar de estarmos distantes, vocês moram em nossos corações e pensamentos. 

Vamos aproveitar esse tempo que estamos em casa, da melhor forma possível, com 

brincadeiras sadias, refeições à mesa com todos que estão em casa, leituras de histórias 

diárias, etc. 

Essas atividades são da 15ª semana.  

Na Plataforma Mindlab, tem várias atividades que também podem ser feitas em família, 

além de lives com temas interessantes para os pais. 

Tudo na vida é passageiro, por isso, temos que aproveitar bem o tempo, pois, ele não 

volta. 

O que estamos passando, é um convite para mudanças de atitudes, valorizar o que 

realmente importa, cultivar o amor e o respeito entre todos, em nossas vidas diárias. 

No momento certo, estaremos de volta, até lá, procuremos fazer o nosso melhor, e com 

isso, dando bons exemplos para nossos filhos. 

 

Boa aprendizagem! 

Um grande abraço 

Professoras da Fase II 
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ATIVIDADE 1 - POESIA 

 

Essa atividade pretende sensibilizar o aluno para a leitura de poesias e rimas, assim como 

conhecer de maneira divertida do alfabeto. 

A rima é a repetição de sons idênticos ou semelhantes nos finais das sílabas, como por 

exemplo, DIFERENTE rima com INTELIGENTE. 

Em sala, fizemos a leitura de várias poesias, identificando as palavras que rimavam. 

Agora, vamos explicar a atividade: Após a leitura da poesia, UM BICHINHO DIFERENTE, 

identificar e escrever as palavras que rimam em uma folha de sulfite. 

Depois, vamos confeccionar com letra bastão (FORMA) as letrinhas da poesia, usando 

tampinhas de caixa de leite ou o que tiver em casa. Você pode fazer quatro  vezes cada vogal ( 

A – E – I – O – U) e três vezes cada consoante, ( B – C – D – F – G – H – J – K – L – M – N – P 

– Q – R – S – T – V – W – X – Y – Z ). 

Quando estiverem prontas, pode montar com as letrinhas que você confeccionou, o seu nome, 

o nome de quem mora com você, o nome dos seus avós, do seu bichinho de estimação que 

tem ou gostaria de ter, da sua professora. Escreva todas as palavras na mesma folha de sulfite. 
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ATIVIDADE 2 – COLABORADOR DO DIA 

 

Essa atividade pretende desenvolver na criança a importância da cooperação em família. 

Na escola, temos os ajudantes ou colaboradores do dia, que executa várias tarefas, 

cooperando com a professora 

Agora, vamos explicar a atividade: Em casa, organize uma rotina com algumas tarefas 

possíveis para a criança colaborar com a família e que consiga fazer com autonomia, mediante 

sua supervisão. 

Escolha uma dessas tarefas e faça um desenho bem bonito em uma folha solta e pinte. Pode 

usar canetinha para contornar, também. Não esqueça de escrever na folha qual foi a tarefa 

desenhada. Essa atividade deve ser guardada para ser entregue, quando solicitada. 

 

ATIVIDADE 3 – HORA DA HISTÓRIA 

Na contação de história, a professora pretende despertar na criança o lado lúdico, 

característica muito importante para seu desenvolvimento. É no lúdico, que a criança 

desenvolve a criatividade e o senso crítico. 

Na escola, já ouvimos histórias em vários lugares, dentro e fora da sala de aula. Que legal, não 

é ? 

Agora, vamos explicar a atividade: Prepare um lugar tranquilo para contar a história “ A 

MAGIA DO ALFABETO “  para a criança. Fale o nome da história, da autora, mostre a capa. 

Depois, de contar a história, converse com a criança sobre ela, quem são os personagens, o 

que acontece na história, qual a parte que mais gostou, que outro final a história poderia ter, 

etc. 

Em uma folha de sulfite, faça um desenho da parte que você mais gostou da história. Não 

esqueça de pintar o seu desenho, e deixa-lo bem bonito e colorido. Capriche!!! 

Também, pode acessar o link, se preferir : 

youtube.com/watch?v=xUGvCNiZ-CI 
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                                                  A MAGIA DO ALFABETO                                                                        

            Era uma vez em um reino muito distante de duas irmãs a fada rosa e a fada azul. As duas ao se 
tornarem fadas ganharam uma missão muito importante, elas deveriam cuidar de alguns amiguinhos que no 
futuro seriam muito importantes na vida de crianças no mundo inteiro. As duas foram morar em lindos 
castelos, a fada rosa foi morar com as letrinhas que um dia se tornariam o alfabeto e ajudariam muitas 
crianças a aprender a escrever seu nome e a ler as mais lindas histórias do mundo. Já a fada azul foi morar 
com os números que um dia iriam ajudar as crianças a fazer continhas e a saber, mostrar quantos aninhos 
tinham. 

             Um belo dia, a fada azul convidou as letras para uma festa, mas a fada rosa não deixou elas irem 
porque iria cair uma chuva muito forte. 

             Mas algumas letrinhas resolveram sair escondidas e foram a festa. Só ficaram as mais obedientes a 
letrinha a, e, i, o e u. quando voltaram para o castelo começou a cair uma tempestade com raios e trovões.             
Um raio acertou a letrinha h e ela ficou muda, as outras letrinhas ficaram com medo e correram para o 
castelo. Quando chegaram levaram uma bronca da fada rosa que lhes deu um castigo nas letrinhas fujonas 
teriam o nome de consoante e não teriam mais som próprio e só acompanhado das vogais as letrinhas que 
obedientes que ficaram teriam som. Assim as letrinhas fujonas ou melhor, as consoantes nunca mais 
desobedeceram a fada rosa e quando cresceram se tornaram boas letras que até hoje estão presentes em 
nossas vidas fazendo a alegria de muitas crianças no mundo todo. 
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