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Atividades para terça - feira (30de junho 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://youtu.be/59GM_xjPhco  acesso 29/06/2020 

Acesso o link abaixo e assista ao vídeo 

https://youtu.be/ahI9i_rJxQY  acesso 29/06/2020 

Atividades 2 

Acesso o link abaixo e assista ao vídeo 

https://youtu.be/wCoaHrfz3Ag   acesso 29/06/2020 

Atividades3 

Dona galinha e seus pontinhos: 

Nessa brincadeira, uma criança faz o papel da galinha, outra o da raposa e as 

demais fazem o papel dos pintinhos. A “galinha” deverá ficar num lado, os 

“pintinhos” do lado oposto e no meio fica a “raposa”. Então as crianças devem 

interpretar seus personagens através de suas falas. A galinha diz: “venham cá 

meus pintinhos”, os pintinhos respondem: “piu, piu, piu, não podemos, temos 

medo da raposa”. Após a terceira vez, os pintinhos devem sair correndo até a 

galinha sem ser pegos pela raposa.  

Quem for pego sai da brincadeira. Ganha a brincadeira quem for devorado por 

último.  

https://youtu.be/59GM_xjPhco
https://youtu.be/ahI9i_rJxQY
https://youtu.be/wCoaHrfz3Ag


Após a brincadeira faça um desenho para representar os pintinhos. 

 

Atividades 4 

Apostila integrada páginas 53 e 93 

Raiz, tronco e copa, como representar com seu corpo cada parte de uma 

árvore? Use os adesivos do encarte e monte uma árvore 
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Atividades 5 

 
Cubra as vogais  abaixo. 
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Atividades 6 

 

 


