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Atividades para terça - feira ( 26de 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=2l9nXqvhy6U   acesso 25/05/2020 

Atividades2 

Apostila integrada página 35: 

Em um espaço grande, de preferência ao ar livre e sem móveis, convide a 

fazer uma roda, com a criança segurando um pedaço  do tecido, que deve ser 

previamente providenciado por você. Brinquem de jogar o tecido, para cima e 

para baixo,imitando a curvatura de um paraquedas. Depois ajuda a criança a 

destacar a pipa do encarte página ( 59), e entregue o lápis para que pintem. 

Em seguida,com tiras de crepom,ajude-as a fixar a rabiola nas pipas e,para 

finalizar,prenda um barbante de um metro e meio. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2l9nXqvhy6U


Atividades 3 

Poema o vento de Helena  

Eu hoje acordei feliz, 

E ninguém sabe por quê, 

Como isto é um segredo, 

Vou dizer só a você, 

Menino que ora me escuta: 

Você não fica, também, 

Contente, muito contente, 

Quando o vento sopra, além? 

É este,pois,meu segredo: 

Vou sair, vou La para fora, 

Vou soltar meu papagaio. 

Que bom vento sopra agora! 

No barbante, que e bem forte, 

Um recado vou mandar  

Ás andorinhas que voam, 

Lá no alto, sem cansar. 

O vento que esta soprando, 

Menino, meu companheiro.  

Parece estar convidando  

A brincar o dia inteiro. 

 

*Caderno de desenho dar continuidades das atividades. 
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