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Atividades para quarta- feira (13 de maio 2020) 

Conteúdo trabalhado 

*O eu o outro e nós. 

*Corpo, gestos e movimentos. 

* Traços, sons, cores e formas. 

 Atividades1 

Acesso o link abaixo e assista ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g  acesso 10/05/2020 

 

. 

Atividades2 

 

Apostila integrada página 11: 

Prepare o ambiente para a roda de historias e selecione uma boa versão do 

conto cachinhos dourado e os três ursos, que pode ser contado com um livro 

ou com objetos- o que deixa o processo mais interessante. Depois da história, 

para encená-la, use três cadeiras três tigelas de tamanhos diferentes. Faça 

quatro fantoches usando peneiras, uma para cada urso e outro para os 

cachinhos dourado. O fantoche de peneira é de fácil manuseio pelas crianças 

pequenas porque elas podem segurá-lo pelo cabo do utensílio domestico. Alem 

disso,podem brincar de ser esconder atrás das peneiras. Separe um pedaço de 

barbante enrolado e deixe-o escondido na sala, dizendo que foi cachinhos 

dourado quem o deixou para elas. Veja o modelo de como ficar os fantoches. 

https://www.youtube.com/watch?v=CDDjQ49By2g


Depois de terem brincado e encenado  partes da historias,ofereça a criança 

pedaços de barbante,para que brinquem de enrolar como cachinhos.conduza a 

colagem no material e , depois, ajude-as a desenhar o rosto da cachinho 

dourado.  

 

Atividades 3 

 

Sugestões de brincadeiras. 

Acesse o link abaixo e assista ao vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=RnfmlzY598U acesso 12/05/2020 

 

Atividades 4 

Com ajuda de uma adulto imitar o gesto que a cobrinha faz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnfmlzY598U
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Atividades5 
Vamos colorir o desenho.  
 
 

 


