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Atividades para o dia 06 / 07 / 2020 

Vídeo aula 1 “O coelhinho de orelhas azuis” 

Atividade(s) 

Atividade: Em folha A3, fazer o contorno da mão da criança, no formato de coelho, e solicitar a 
criança para pintar as orelhas do coelho na cor azul.  
Segue sugestão para a atividade. 

 
 

 
 

Atividades para o dia 07 / 07 / 2020 

Vídeo aula 2 “A Margarida friorenta” 

Atividade(s) 

Atividade:  
Separar no mínimo cinco pares de meias de cores diferentes, misturados, e cinco pregadores.  
Solicitar que a criança junte os pares, usando o pregador. 
Podemos pedir para repetir a atividade. Segue ilustração da atividade. 

  

Período: 06 de julho a 10 de julho 

Professor(as): Aparecida Hottz e Letícia Barbosa 

Projeto: Tempo de histórias... Histórias de todos os tempos 

Objetivos: 
→ Desenvolver o imaginário através do lúdico. 
→ Estimular a criatividade, oralidade e senso crítico. 
→ Desenvolver a atenção e a concentração. 
→ Identificar a importância da leitura e criar o hábito da leitura. 

 



Atividades para o dia 08 / 07 / 2020 

Vídeo aula 3 “Na rua da Aquarela” 

Atividade(s) 

Atividade: Agrupar diferentes objetos, mas que tenham cores iguais. Se possível, usar as cores 
citadas na história. Segue ilustração de sugestão da atividade. 
 

 
 

Atividades para o dia 09 / 07 / 2020 

Vídeo aula 4 “A boca do sapo” 

Atividade(s) 

Atividade: Arrume um cantinho com uma toalha bem bonita, separe alimentos doces (frutas se 
possível) e salgados, em pequenos potes, e brinque com a criança dizendo: Qual é o tamanho da 
boca do sapo? Será pura diversão! 
 

 
 

Atividades para o dia 10 / 07 / 2020 

Vídeo aula 5 “A nuvenzinha triste” 

Atividade(s) 

Atividade:  
Pintura com algodão, tinta caseira (que vocês já conhecem a receita), pregadores e folha A3. Segue 
sugestão ilustrativa da atividade. 

 
 



Proposta prática para a Semana Ajudar a estender peças de roupas pequenas em um varal baixo. 

Sugestões Bônus 
Assistir ao vídeo do Sid o Cientista. Segue o link para apreciação. 
https://www.youtube.com/watch?v=dppPqQ7fimo 

 
OBS.: TODAS AS ATIVIDADES DEVEM SER GUARDADAS PARA SEREM ENTREGUES NO RETORNO DAS AULAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=dppPqQ7fimo

