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Unidade 1: Todas as coisas têm nome 

 

QUARTA-FEIRA 

 
 

1- Orientações da página 13 

 

• Materiais necessários: 

o Livro Didático; 

o Fotografia da família; 

o Lápis e borracha. 

 

“A família é o primeiro grupo social com que a criança tem contato: é onde sua 

formação pessoal e social se inicia.” 

 

 

Como Fazer: Antes de abrir o Livro Didático, converse com a criança sobre a importância 

da família, seus hábitos, costumes e valores. Depois, abra o Livro Didático na página 13 e 

converse com ela sobre as questões abaixo: 

 

❖ Com quem você mora? 

❖ Você tem irmãos? Quais os nomes deles? Do que vocês gostam de brincar? 

❖ Sua família tem algum animal de estimação? Ele tem nome? 

❖ O que sua família gosta de fazer? 

 

➢ Finalize a atividade colando a foto da família no espaço em branco. 

 

Importante! Converse com a criança sobre os diferentes tipos de família, ressaltando que 

cada uma tem suas particularidades no que se refere a formação ( algumas são 

constituídas por pai, mãe e filhos, outras, por parentes, etc), condição de moradia e 

principalmente que todas devem ser respeitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUINTA-FEIRA 
 

1- Orientações da página 14 

• Materiais necessários: 

o Livro Didático; 

o Áudio da Música: Gente tem sobrenome. 

 
✓ Link da música Gente tem sobrenome de Toquinho disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=16Fc2irUHK8 

 

Obs: a música será enviada também pelo grupo do whatsapp. 

 

• Como fazer: Abra o Livro Didático na página 14 e faça a leitura da música GENTE 

TEM SOBRENOME, em seguida coloque a música para a criança ouvir. Após a 

escuta da música, converse com ela sobre as seguintes questões: 

 

❖ Você concorda com o cantor que todas as coisas têm nome? 

❖ E sobrenome? Quem tem? 

❖ Por que as pessoas têm sobrenome, e os brinquedos, as flores e as 

sobremesas não têm? 

 

Converse também sobre o nome das personalidades citadas na letra da canção. O 

responsável poderá relacionar os nomes com as ilustrações presentes na imagem, 

relatando brevemente o que cada pessoa faz. Exemplo: Xuxa – Apresentadora de TV; 

Chico Buarque Ary Barroso, Vinicius de Moraes, Tom Jobim – Cantores e 

compositores; Renato Aragão mais conhecido como Didi, Dedé, Zacarias, Mussum e 

Charles Chaplin – atores comediantes; Maguila – lutador. 

 

 

 

2- Orientações da página 15 

 

Materiais necessários: Livro didático  

                                       Material de apoio que consta no final do livro (material de apoio 

pagina 15- Carteira de Identidade). 

                                       Lápis e borracha 

                                       Minilivro: Todas as coisas têm nome (página 7). 

 

 

Como Fazer: Leia o texto da página 15 do livro didático até a parte que fala da 

importância do sobrenome. Conte à criança que o sobrenome surgiu há muito tempo e 

que são passados dos pais para os filhos, pois ele identifica as pessoas, marcam que 

pertencemos a uma família, são muito importantes para criação do cadastro nacional e de 

documentos. 

  

 



 

Leia o último trecho da página 15 e confeccione a carteira de identidade, que consta no 

material de apoio, preenchendo-a com os dados da criança, se possível cole uma foto ou 

peça para criança fazer um autorretrato. Faça também a impressão com tinta guache do 

dedo polegar da mão direita (caso você não tenha a tinta em casa, pode pintar o polegar 

com caneta e carimbar no lugar indicado). 

 

 

 
 

 

Para finalizar, faça o preenchimento da página 7 do minilivro Todas as coisas têm nome, 

escrevendo o nome completo da criança.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXTA-FEIRA 
 

1- Orientações da página 16 

 

Materiais necessários: Livro didático       

                                        Lápis e borracha               

                                        Minilivro: Todas as coisas têm nome (página 8). 

 

 

Como Fazer: Abra a página 16 e leia o texto do início da página, converse com a criança 

sobre o os apelidos, reforce que o apelido deve ser uma forma carinhosa de chamarmos 

os nossos amigos e familiares, nunca algo que os deixe tristes ou constrangidos, cite para 

a criança caso você ou alguém da família tenha um apelido. Em seguida, faça o registro 

do apelido da criança no espaço indicado, caso a criança não tenha nenhum apelido 

pergunte a ela como gostaria de ser chamada. 

Para finalizar, preencha a página 8 do minilivro com o apelido da criança. 

 

 
 

Observação: 

Após a atividade realizada, tirar fotos e encaminhar para a professora no grupo 

whatsapp. 

 

 

 

 

 

 Até a próxima semana! 

 

 


