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Unidade 2- Diga um verso bem bonito! 
Nesta página observe e responda oralmente: 

• O que as crianças estão fazendo? 
• Onde elas estão? 
• Quantas meninas e quantos meninos aparecem na 

imagem? 
 

21 Roda de conversa 
Atividade 1- Vamos recordar algumas brincadeiras cantadas? 
Observe a imagem desta página, ela é uma obra de arte. 
Responda oralmente as perguntas A, B e C. 
Atividade 2- Atenção à frase em destaque: DIZER UM 
VERSO BEM BONITO para responder a pergunta. A resposta 
deve ser: “Ciranda, cirandinha”. 
Sugestão: Se recordar, cantar com a criança e se possível 
brincar de roda como mostra na imagem acima. 
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Ler o texto e pedir para a criança observar a imagem. 

● ler a questão 6 e orientar a criança a recortar as imagens do 
trenzinho que está ao lado direito do livro. Lembrar a criança 
de recortar rente aos retângulos, ao lado dos vagões, em 
seguida acompanhe a colagem no contorno do trenzinho e 
explique para a criança que o primeiro vagão a colar tem 1 
bolinha, o segundo 2 bolinhas e terceiro 3 bolinhas e último 
vagão não tem bolinhas desenhadas. 

● após a colagem, ler a pergunta que está abaixo do 
trenzinho. 

● depois pedir para a criança ver a quantidade de bolinha que 
tem em cada vagão e perguntar para ela: 

● quantas bolinhas deve ter o último vagão do trem? 
(resposta: 4 bolinhas) 

● pedir para a criança desenhar e pintar as quatro bolinhas no 
último vagão. 

● ler a próxima pergunta e pedir para a criança colocar o 
número no retângulo. (resposta: 10) 
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A leitura entrou na roda 
 
QUADRINHA 
 
Atividade 1- Leia a quadrinha para a criança e peça que a 
mesma acompanhe com o dedinho conforme sua leitura. Leia 
pausadamente para que ela possa acompanhar. Depois 
explique que vocês acabaram de ler uma quadrinha e que 
cada linha é chamada de verso. 
Atividade 2- Numerar cada verso e explicar que o fato de ter 
quatro linhas deu o nome desse poema de quadrinha. 
Atividade 3- Circular cada palavra da quadrinha, vai dar um 
total de 15 palavras. Pedir para a criança contar colocando o 
dedinho sobre cada palavra. 
Atividade 4- Localizar e circular na quadrinha as palavras 
BOTÃO e CORAÇÃO. 
Atividade 5- Assinalar com um X apenas uma alternativa, a 
reposta será: NO FIM. 
 

 

 
 
 

MATEMÁTICA 

PÁGINA COMO REALIZAR ATIVIDADE 
20 Ler a questão 7 para a criança, e ir no material de apoio que 

se encontra no final do livro na página 1 e pedir para a mesma 
tirar apenas a parte dos balões. 

Em seguida a criança deve recortar os balões seguindo a 
linha pontilhada. Voltar na página 20 e pedir para que ela 
complete o quadro com o que está faltando: 

• 5 - ajudar a criança a escrever a palavra cinco na 
segunda coluna. 

• 6 - pedir para a criança contar os balões e ver quanto 
falta para completar seis. Falar para ela colar o balão 
que falta. (resposta colar 1 balão) 

• 7- pedir para a criança colar sete balões na coluna 
terceira coluna. Em seguida pedir para a criança 
colocar o número 8 na primeira coluna e colar oito 
balões na terceira coluna. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
CIÊNCIAS 

PÁGINA COMO REALIZAR ATIVIDADE 
12 Leia o texto e depois peça a criança para pintar de azul o que 

as pessoas tem de diferentes (ela deve pintar o trecho: 
“Temos características e formas diferentes de perceber e 
conhecer o mundo.”) e pintar de vermelho o que as pessoas 
tem em comum (ela deve pintar o trecho: “precisam de 
atenção, carinho e ser tratada com respeito”) 

Leia o quadrinho para a criança. 

 
13 Após a leitura do quadrinho da página anterior converse com 

a criança sobre o que está escrito e pergunte por que é 
importante cuidar da higiene do nosso corpo 

Investigação científica 

Neste momento você pode fazer a atividade com a tinta 
guache, lembrando que se não tiver a tinta em casa, você 
pode adaptar com outro material ou mostrar um vídeo que 
mostra a importância de lavar corretamente as mãos. 

Após a atividade leia as questões da apostila e converse com 
a criança sobre a importância de se cuidar, da higiene das 
mãos, depois leia o texto. 

Peça à criança para acompanhar no material de apoio o passo 
a passo de como lavar as mãos. 
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10 Depois de feita a pesquisa sobre o dia do nascimento da 
criança, peça para que ela faça um desenho sobre esse dia, ela 
pode utilizar os desenhos da lateral da folha e recortar e colar 
para deixar seu desenho bem bonito. 

 11 Um nome, uma história. Você sabe como o seu nome foi 
escolhido? 

Pesquisa: Leia as perguntas sobre a escolha do nome da 
criança nas questões 1 e 2, na questão 3 a professora irá 
socializar no grupo do whattsap sobre as descobertas do nome 
de cada criança. 
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12 Continuação da questão 5 (perguntas C e D), na letra D é 

preciso considerar a escrita da criança (como ela escreve). 

Atividade 6 - Novamente, utilizando o material de apoio, a 
criança deve ajudar Alvinho e sua família a encontrar o 
caminho de casa. 

Faça a leitura para a criança sobre os diferentes tipos de 
moradia. 

 
13 
 

Continuação da leitura sobre os tipos de moradia: oca, 
palafitas, tendas. 
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23 
RIMA 
Atividade 6- Observe a escrita das palavras em 
destaque para responder as questões A e B, explicar 
que essas palavras rimam, pois terminam com o mesmo 
som. 
Atividade 7- Observar as imagens e completar com a 
letrinha inicial que está faltando. As palavras dessa 
atividade também rimam entre si. 
Atividade 8- Pedir para a criança observar o “til” (~) e a 
“cedilha” (ç) e pintar nas palavras em que aparecem. 
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21 e 22 Página 21 

Ler para a criança a questão 1, pedir para ela observar a 
imagem e escrever a resposta no quadradinho de 
quantas pessoas estão na fila.  

Continuar lendo a questão, pedir para a criança observar 
a segunda imagem e ver quantas pessoas a mais 
entraram na fila e responder no quadradinho. 

Ler a próxima pergunta e pedir para a criança observar 
na segunda imagem qual o total de pessoas que se 
encontram na fila e responder no quadradinho.  

Ler a última comada para a criança ir novamente ao 
material de apoio página 1 e recortar a parte dos pastéis. 
Voltar na página 20 e pedir para o aluno (a) colar um 
pastel para cada pessoa e em seguida colocar o número 
no quadradinho que representa a quantidade de pastel 
que colou.  

Página 22 

O objetivo  dessa atividade é fazer com que a criança 
explore a ideia de juntar, ou seja ela vai aprender sobre a 
adição.  

Atividade 2: Será  necessário que a criança analise a 
quantidade de bótons da coleção de animais de  Beto e 
Maria e depois ir até o  material de apoio no final do livro 
para recortar a quantidade de total de bótons  de Maria e 
Beto. Em seguida colocar a quantidade no quadradinho. 

Atividade 3: Para fazer esta atividade, também deverá 
recortar os bótons de Maria e Beto do Material de Apoio e 
colar no quadro no início  da página 23. 

 
 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: COLOQUE DATA NO LIVRO DIDÁTICO; ANOTE SUAS DÚVIDAS PARA ESCLARECER COM O 
PROFESSOR (A), NÃO FIQUE COM DÚVIDA! 
 


