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SEGUNDA-FEIRA 

 
1-     Orientações da página 24 

 
 Materiais necessários: 

o Livro Didático; 
o Lápis e borracha; 
o Giz de cera ou lápis de cor, se tiver em casa. 

 
 

 Como Fazer: Abra o Livro Didático na página 24 e faça a leitura do enunciado 
“VIVA A DIVERSIDADE” e converse com a criança sobre as coisas que tem em 
comum com os amiguinhos da escola (por exemplo a idade, a mesma professora), 
mas que apesar disso, cada uma é de um jeito diferente, tem oportunidades 
diferentes, mora em uma casa diferente. Solicite às crianças que procurem em 
jornais e revistas, imagens de crianças em diferentes situações. Caso não tenha, 
peça à criança que observe as diferenças entre as pessoas da família. 
Em seguida, peça para ela colar as imagens ou desenhar as pessoas da família na 
página 24 do livro integrado. 
Após a colagem faça as seguintes perguntas: 
 

 O que as crianças ou adultos dessas imagens estão fazendo? 
 Será que todas gostam de fazer as mesmas coisas? 
 O que elas têm de diferente? 

 
 Finalize a atividade mostrando para a criança a riqueza da diversidade entre as 

pessoas e quanto é importante respeitar as diferenças. 
 
 

 Sugestão de proposta de atividade 
 
Igual ou diferente 
 



Pegue fotos de pessoas da família e vão fazendo as descrições do que eles têm de 
igual e diferente entre eles. Por exemplo: a cor do cabelo é igual ou diferente? A cor 
dos olhos? Altura? Idade? Peso? Veja quantas semelhanças e diferenças há na sua 
família. 

 
 

2- Orientações da página 25 
 Materiais necessários: 

o Livro Didático; 
o Lápis e borracha. 

 
 

 Como fazer: Abra o Livro Didático na página 25 e leia para a criança a atividade a 
ser desenvolvida. 
Faça um retrato de um membro da família podendo ser o irmão (a), pai ou mãe. 
Oriente-a observar os olhos, cabelos, o nariz, a boca e diga para ela completar o 
rosto. Após a realização do desenho, o adulto fará o registro do nome daquele que 
a criança desenhou. 
 

 
Sugestão de proposta de atividade 

 
O adulto escreverá em letra de “caixa alta” (letra de forma maiúscula) o nome das 
pessoas que moram em sua casa. Exemplo: M A R I A. 
Coloque todos dentro de uma sacola. Cada pessoa pega um nome e depois faça a      
descrição de como ela é. Exemplo: tem cabelos pretos, compridos, tem olhos verdes, é 
uma menina, é uma criança ou um adulto... Procure dar dicas aos poucos para a 
criança observar a si mesmas e as pessoas da família e tentar descobrir quem é. 
Depois peça para a criança pegar outro nome e faça a descrição. 
Uma variação que pode ser feita nessa proposta é pedir à criança para ficar em pé e 
conforme você for fazendo a descrição, ela vai tentando descobrir quem é o dono do 
crachá.    
Depois da brincadeira, converse com ela sobre como fez para descobrir quem era o 
dono do crachá.  
 Em seguida, sente de frente para a criança e peça para ela te observar e dizer o que 
está vendo. 
 
 
HORA DE RECITAR 
 
As parlendas são divertidas e estimulam o desenvolvimento da oralidade da criança. 
Para que ela aprenda os versos, recite com boa entonação a parlenda abaixo quantas 
vezes forem necessárias:  
 

 



A CARA REDONDA 
QUE HOJE EU FIZ 

TEM OLHOS, TEM BOCA  
PEQUENO NARIZ. 

 
E TEM DUAS ORELHAS 
QUE SÃO BEM IGUAIS 
CABELOS BEM FOFOS 

PRA FRENTE PARA TRÁS 
 

                               CULTURA POPULAR 
 
Sugestão de atividade: 
 
Igual ou diferente 
Para fazer essa brincadeira você precisará: 

    Material necessário 

o 3  pares de meias; 
o 3  pregadores; 
o 2 sacolas de plástico. 

    Pareamento de meias (iguais) 

    Coloque os pares de meias misturadas em uma  sacola pequena. Em outra sacola, 
deixe os pregadores.  
    Oriente a criança a pendurar as meias no varal e depois unir os pares iguais com o uso 
do prendedor. Após, ajude-a contando quantos pares de meias formou e pergunte se 
todas são iguais ou diferentes. 
 

 
 

 
 



 

TERÇA-FEIRA 
1- Orientações da página 26. 

 
Materiais necessários: Livro didático  
                                        
 
Como Fazer: Abra o livro e leia o enunciado da pagina 26 e apresente as imagens que 

constam locais onde algumas crianças dormem, relate que essas imagens são resultado 

de uma pesquisa realizada por James Mollison, um fotógrafo de origem queniana que 

cresceu na Inglaterra, ele realizou um trabalho sobre os direitos das crianças e refletiu 

sobre como o seu próprio quarto e as condições que ele mesmo tinha quando criança. 

Então, viajou o mundo inteiro e conheceu diferentes crianças e suas histórias de vida, 

fotografou o local onde essas crianças dormiam e organizou essas fotografias em um livro 

intitulado Onde as crianças dormem lançado em 2010. 

Após essa conversa, faça algumas perguntas para ajudá-las nesta apreciação. 

 
 Quais são as características físicas dessa criança? 

 Ela parece alegre ou triste? 

 Como é o lugar onde ela dorme? Tem cama, travesseiro, brinquedos? Que objetos 

estão presentes nesse espaço? 

 Esse local onde essa criança dorme se parece com seu quarto? 

 Os objetos que algumas crianças estão segurando são próprios da infância? 

 Você acha que todas as crianças dessas imagens têm os seus direitos defendidos? 

 O que pode ser feito para defender os direitos de todas as crianças? 

Ouça a criança e sua ideia e valorize o que ela fala, deixando-a livre para exporem 

suas opiniões e sentimentos. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                     

QUARTA-FEIRA 
 
1- Orientações da página 27 

 
Materiais necessários: Livro didático       
                                        
Como Fazer: Abra o livro didático na página 27 e mostre para a criança a obra Quarto em 
Arles, do artista Vincent van Gogh, e converse um pouco sobre este artista. Pergunte se a 
criança acha que esse artista é brasileiro e por quê? Ouça sua resposta e fale que 
Vincent van Gogh, nasceu em um país chamado Holanda, explique que ele viajou muito e 
morou em diferentes países, e que ele pintou esse quarto três vezes e que esse quarto 
não era da sua casa, era um quarto alugado na cidade de Arles, que fica no sul da 
França.  
Em seguida realize as perguntas que consta na página 27 e deixe a criança observar bem 
a imagem e se expressar. Pergunte sobre as cores que foram usadas nessa pintura. 
 

 
2-  Orientações da página 28 

 
 
Materiais necessários: Livro didático       
                                        Lápis e borracha para desenhar. 
 
Como Fazer: Na página 28, faça a leitura do balão da fala de Samuel: 
 E você como gosta de dormir? Usa algum objeto? Divide o quarto com alguém? 

 
Então finalize a atividade pedindo para a criança desenhar o seu quarto no espaço em 
branco da página 28.  

 
           
                          
 
 
 
 
   Observação: Envie uma foto para professora da criança realizando a atividade via 
wattsap. 
 

 

 

 

 



 

QUINTA-FEIRA 
 

1- Orientações da página 29 
 

 Materiais necessários: 
o Livro didático; 
o Lápis, borracha e lápis de cor. 

 
 
Parabéns a você! 
 
Como fazer: Abra o Livro na página 29 e antes de iniciar a atividade converse com a 
criança perguntando se ela se lembra da lei chamada Estatuto da Criança e 
Adolescente, que foi estudada há uns dias atrás na página 23. Explique que, segundo 
esse documento, criança é a pessoa que tem até 12 anos, mas quando temos menos de 
02 anos somos também chamados de bebê. Comente que todo mundo quando nasceu 
era bebê, até você!  Aproveite, e fale que todos os anos comemoramos aniversário para 
relembrar o dia em que nascemos e completamos mais um ano de vida. É importante 
também comentar que nem todas as famílias costumam comemorar aniversários. Finalize 
a conversa perguntando qual a idade da criança e explique que a idade significa que a 
criança nasceu há 03 ou 04 anos. 
Agora, peça para a criança fazer o registro na página 29 por meio de números para 
representar sua idade, se não conseguir poderá registrar a quantidade (por exemplo, 
desenhar velinhas referente a idade). O responsável deverá auxiliar a criança a registrar a 
data de aniversário no bolo. Depois, elas poderão decorar o bolo como quiser, utilizando 
lápis de cor ou giz de cera. 
 

                        
 

2- Orientações da página 30 
 

 Materiais necessários:  
 Como fazer:  

o Livro didático; 
o Tinta guache ou tinta caseira (misture um pouco de farinha de trigo, sal, água e 

corante alimentício ou substitua a água por suco de beterraba ou cenoura). 
 



 
Como fazer: Inicie conversando novamente com a criança que, a cada ano que passa, 
ela completa mais um ano de vida. Lembre-a que hoje ela já não é mais um bebê e que 
você não é mais uma criança, porque tem mais de 12 anos de idade.  Agora, abra o livro 
na página 30 e faça a leitura do poema “Passos” que fala sobre as diferentes fases da 
vida das pessoas. Juntos, imitem passos do bebê (sugestão: ficar deitado de pés e mãos 
para cima), passos da menina (saltitante), passos do homem (passos firmes e rápidos), 
passos da avó (passos um pouco mais lentos). 
Depois de brincarem com o poema, converse com a criança sobre as fases da vida das 
pessoas. Faça perguntas, como: 
 
 Depois que o bebê, aprende sobre seu corpo, brincando com os pés, quais as 

outras formas de ele os usar? Como são seus passos? Ele já levanta e anda? 
 Para que mais as crianças de gostam de usar os pés além de dar passos? 
 E os adultos? Como são os passos deles? Usam os mesmos sapatos que as 

crianças? 
 Todas as pessoas casam? 
 Todas as pessoas se tornam mamãe e papai? E vovó e vovô? 
 Todos os pais, mães e avós agem da mesma forma? 
 Todas as pessoas podem dar passos? (Fale sobre aquelas que tiveram alguma 

doença, como poliomielite, ou mesmo que se acidentam e podem perder os movimentos 
e que há outras formas de se locomover, não somente com passos, mas também com 
cadeiras de rodas ou muletas). 

 
Na sequência, pinte o pé da criança com tinta guache ou caseira e carimbe no espaço ao 
lado do poema na página 30. Caso o responsável tenha uma marca do pé da criança 
quando era bebê, fazer a seguinte reflexão sobre o crescimento.  
 

                                       
Ao comparar as duas marcas, pergunte: 
 
 O seu pé está maior? Por quê? 
 Foi só o seu pé que cresceu? 

 
 Observação: Pode ser usado o teste de pezinho da criança. 
Sugestão:  você também pode fazer a impressão do seu pé e comparar o tamanho com o 
pé da criança. 
 



SEXTA-FEIRA 
 

 

3- Orientações da página 31 
 

 Materiais necessários: 
o Livro Didático; 

 
 Como Fazer: Abra o Livro Didático na página 31 e faça a leitura do enunciado 

“Quando um bebê nasce” uma das atividades que ele mais faz é dormir. Ele 
também gosta e precisa muito mamar. Adora brincar com o próprio corpo: fazer 
caretas, sorrir, brincar com as mãos, colocar as mãos (e às vezes até os pés) na 
boca. Depois, o bebê aprende a rolar, sentar, engatinhar, ficar em pé, andar, 
correr... E muito mais! Vamos imitar os gestos dos bebês? O adulto deverá 
dramatizar com a criança os gestos representados no livro. 
                  

                  
 

 
 Finalize a atividade conversando com a criança sobre como é a vida de bebê, 

desde que está na barriga, até quando nasce e começa a se desenvolver fora do 
corpo da mãe. Se possível mostre fotos da sua gravidez para a criança e comente 
alguns relatos sobre o período da gestação, o enxoval, a escolha do nome e o 
nascimento. Isto é importante para que a criança perceba o quanto ela é amada. 

 
 

      Sugestão de proposta de atividade 

       Brincar de mímica 
Chegou a hora de brincar estimulando a imaginação e não é preciso nada além do 
próprio corpo: a mímica.  
Junte a família na sala ou em outro espaço de sua casa e pergunte à criança o que 
podemos fazer com os pés, mãos, braços e todo o corpo. 
Depois, uma pessoa de cada vez irá fazer um gesto e todos deverão imitar. Aquela 
que criar o gesto mais engraçado ganhará a brincadeira. Quem ganhar a 



brincadeira vai poder escolher uma música e todos deverão imitar os passos da 
dança do ganhador. 

 

 

 

 Até a próxima semana! 


