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Unidade 1: Todas as coisas têm nome 

SEGUNDA-FEIRA 
 

 
    Objetivo: 

o Reconhecer nomes e características principais dos personagens de histórias, 
o Ampliar repertório; 
o Levantar hipótese sobre a leitura de imagem; 
o Reconhecer ações de personagens ligados ao seu cotidiano. 

 
       1- Orientações da página 17 

 
    Materiais necessários: 
o Livro Didático; 
o Imagem da Chapeuzinho Vermelho. 

 
 Em uma história muito contada, existe uma menina que só é conhecida pelo  
apelido, ninguém sabe o nome dela. Observando a imagem abaixo você consegue 
dizer quem é essa menina? 

 
 
       Como Fazer: Abra o livro integrado na página 17. 

Leia o enunciado para a criança e mostre a imagem da Chapeuzinho Vermelho e faça a 
seguinte pergunta: 

 
 Quem é ela? 

 
Ofereça pistas a ela, enfatizando a presença do lobo, a cena de floresta, a cesta nas 
mãos da menina e o chapéu.  
Se ainda assim ela não conseguir fazer a relação, conte que se trata da Chapeuzinho  
Vermelho. Em seguida, leia a história para ela ou coloque o áudio da história enviado 
pela professora no grupo. 
Após a leitura, diga que esta obra de arte é de autoria de Gustave Doré, feita em 1864 
para o conto da Chapeuzinho Vermelho, na versão escrita por Charles Perralut. 

         Depois deixe a criança observar a imagem novamente e faça as seguintes perguntas: 



 
 

o Que outro apelido você daria para Chapeuzinho? 

o Tem alguma roupa que você usa bastante? Por quê? 

o Com quem Chapeuzinho mora? Todas as famílias são 

iguais? 

o Você costuma visitar familiares que não moram com 

você, como chapeuzinho foi visitar a avó dela? 

 
  

        Sugestão de proposta de atividade 
 
       Adivinhas com fotos 
 

 Pegue fotos de pessoas da família e não mostre a criança a quem ela pertence. Vá 
fazendo descrições para que elas descubram de quem é. Por exemplo: tem cabelos 
loiros; é uma menina; gosta de usar vestidos... Vá repetindo e dando oportunidades para 
o pequeno fazer descrições de seus familiares. 
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TERÇA-FEIRA 

 
1- Orientações da página 18 

  Material necessário: 

o Livro didático; 
o Lápis; 
o Borracha; 
o Objetos; 

 
Como fazer: Abra o livro na página 18. Nesta página temos outro tipo de texto, 
caracteriza-se por dar instruções para realizar algo podendo ser um manual de objeto, as 
regras de um jogo ou uma receita.  

     Neste caso, o texto instrucional é uma receita e a sugestão é fazer “Brigadeiro”. 
     Leia o enunciado para as crianças 
    Que Delícia! 

Chapeuzinho levou uma cesta cheia de doces para a avó. Que tal aprender a fazer um   
doce bem gostoso? O responsável vai ler a receita para a criança e vai ajuda-la a 
preparar. 

 
Comece fazendo a leitura da receita. Em seguida, explique à criança que a receita é 
composta por um nome, pelos ingredientes e também o modo de preparo.  

     Peça ao pequeno que registre os ingredientes por meio de desenhos ao lado da receita.  
Faça uma lista na presença da criança, caso haja necessidade de comprar os 
ingredientes para fazer o brigadeiro. Converse com eles sobre quantidades e medidas, 
exemplo: se são quatro colheres de sopa de achocolatado em pó, será necessário 
comprar duas latas ou uma é suficiente? 
 Depois de providenciar os itens da receita, fale sobre a importância da higiene quando 



preparamos algum alimento a fim de não causar doenças. Com a sua ajuda deixe a 
criança colocar e misturar os ingredientes, façam as bolinhas de brigadeiros e passem 
no granulado.      
Depois é só chamar todos da casa para saborear. 
 

        Sugestão de proposta de atividade 

        Objetivo: Desenvolver a coordenação motora grossa 

       Jogo do caminho 

       
No quintal de casa faça risco em zique-zague e linha reta para a criança andar em cima  
delas. Conte para elas que a Chapeuzinho Vermelho precisou andar por dois caminhos, 
o que chega mais rápido (linha reta) e o mais longo (zigue-zague). E observe seu 
caminhar. 
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QUARTA-FEIRA 
                                                       

 
1- Orientações da página 19 

 
 Materiais necessários: 

o Livro didático; 
o Lápis e borracha. 

 
Espelho, espelho meu... Existe alguém que desenhe melhor do que eu? 
 
Como fazer: Abra o livro na página 19, em seguida leia para a criança a descrição de 
Branca de Neve, sem contar de quem se trata. 
 

Lábios vermelhos como pétalas de rosa, 
cabelos negros como o ébano 

e pele branca como a neve. 
 
Agora conte ou leia a história da Branca de Neve (o professor vai colocar a história no 
grupo da sala). É importante conversar com a criança que tanto a leitura de histórias 
como a contação são importantes. Na leitura, o livro ou texto está presente; na contação 
de histórias, não, ela acontece por meio da memória do contador. 
 
Depois de ler ou contar a história, peça para a criança desenhar a Branca de Neve na 
página 19. 

 
 
 
 



 
 

2 - Orientações da página 20 
 
 

 Materiais necessários:  
o Livro Didático; 
o Lápis, borracha; 
o Material de Apoio. 

 
 Eu vou, eu vou, fazer a lição agora eu vou.. 
 

 Como fazer: Ajude a criança a destacar o Material de Apoio que encontra-se na 
página 09 ( as figuras dos sete anões). Leia os apelidos dos anões, um de cada 
vez, para que a criança identifique e cole a figura correspondente na página 20 do 
Livro Didático. 

 
 
                 Material de Apoio pág 09                                                         Livro Didático pág 20 

                             
 

 A ideia é que soltem a imaginação e se deixem levar por ela, observando nos 
personagens as características físicas de cada um deles, sem se prenderem às 
figuras já conhecidas nos livros, desenhos e animações infantis. 
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Unidade 2: EU E OS OUTROS 
 
Objetivo desta unidade: Reconhecer suas preferências, e dos colegas, falar sobre a 
família e o papel que o adulto e a criança assumem no grupo social a que pertencem.  
                                    
                                      Orientações da página 21 
 
Materiais necessários: Livro didático  
                                        
 
Como Fazer: Abra o livro na página 21 e peça para criança observar a cena desenhada, 
em seguida peça para descreverem o que estão vendo. Faça algumas perguntas para 
ajudá-las nesta apreciação. 
 
 Há pessoas neste desenho? São crianças ou adultos? 
 Em que lugar essas pessoas estão? 
 O que cada uma está fazendo? 
 Por que você acha que essas pessoas estão juntas? 

 
Deixe a criança a vontade para expor suas ideias. 
 
 

 
 
                                          
 
 
 
 



 
Orientações da página 22 

 
Materiais necessários: Livro didático       
                                        Lápis e borracha. 
 
Como Fazer: Com base nas observações que a criança fez na página anterior, abra o 
livro na página 22 e leia o enunciado para ela. Converse sobre as ações dos adultos e 
das crianças, realizando algumas perguntas: 
 
 Existem ações que são realizadas por adultos e crianças? Quais? 
 Quais ações que só os adultos realizam? 
 Existem ações que somente as crianças realizam? 

   
Em seguida, peça para a criança desenhar na página 22 uma ação que é realizada por 
crianças. 
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SEXTA-FEIRA 
 

 
                                      Orientações da página 23 
 

 
Materiais necessários: Livro didático       
                                        Uma foto ou lápis e borracha para desenhar. 
 
Como Fazer: Abra a página 23 do livro didático e leia o enunciado da página, perguntar 
para criança se ela sabe o que são leis e por que são criadas. Recorde com as crianças 
alguns combinados da família ou da escola como: hora de dormir, guardar os brinquedos 
após brincar, escovar os dentes, etc. Ressalte que nesses combinados existem os direitos 
e deveres, e explique que da mesma forma as leis foram criadas para estabelecer direitos 
e deveres para uma melhor convivência entre as pessoas que formam a nossa sociedade. 
Conte à criança que em 1990, foi criada uma lei chamada Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que trata dos direitos das crianças e apresente alguns desses direitos: 
 

 Ter uma educação de qualidade. 
 Ter uma boa alimentação para que possa crescer de forma saudável. 
 Receber assistência médica gratuita e com prioridade nos hospitais públicos 

sempre que precisar de atendimento. 
 Ter proteção de uma família seja ela natural ou adotiva. 
 Ser protegida contra agressões físicas ou psicológicas. 

 
Após a apresentação de alguns direitos da criança descritos nessa Lei, pergunte se 
ela acha que tem seus direitos respeitados ou não e por quê. Questione ainda se 
elas acham que todas as crianças têm seus diretos respeitados e por quê. Em 
seguida, peça para a criança colar uma foto na moldura da página 23 ou fazer um 
autorretrato. 
Para finalizar, comente que infelizmente nem todas as crianças têm seus direitos 
respeitados e por isso é tão importante conversar sobre este assunto para que seja   
divulgado ao maior número possível de pessoas. 

           
                     Até a próxima semana!     

 
 
   Observação: enviar uma foto para professora, via whatsapp, da criança realizando as 
atividades.  


