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SEGUNDA-FEIRA 

 
   Orientações da página 61 

Materiais necessários: livro didático, cola. 

 Apresentar a reprodução da obra de arte Bolhas de sabão, de Rosa Maria da Paz 

para a criança.  

 

 

 Chame sua atenção para as cores, a posição das crianças retratadas, o tamanho e 

o formato dos olhos, os movimentos das bolinhas:  



 Para que lado as bolinhas estão indo? 

 Elas estão subindo? 

 Será que tem vento nesse lugar que as crianças estão brincando? 

 Conte para a criança que Rosa Maria da Paz é uma artista brasileira que nasceu 

em São Paulo. Desde criança gostava de desenhar e pintar. Em seu talento para 

retratar jogos de criança, a artista comprova a própria habilidade técnica de lidar 

com cores variadas. 

 Depois de conhecer a obra e algumas curiosidades sobre a artista que a criou, 
pedir que a criança destaque as peças do quebra-cabeça da obra de arte BOLHA 
DE SABÃO que se encontra no material de apoio no final do livro na página16. 

 Após destacar, oriente para a montagem do quebra-cabeça e só depois a colagem 
no livro, página 61. 

 Depois de montado, peça que a criança conte em voz alta e apontando no livro 
quantas bolinhas as crianças que estão retratadas na obra fizeram.  Ela deve 
constatar que são seis bolinhas.  

 

 Orientações da página 62 
 
Materiais necessários: Livro Didático Integrado, lápis e borracha. 
 

 Nessa página a criança terá que desenhar bolinhas de sabão, assim como fez 
Rosa Maria da Paz. Ela deve observar duas informações: o número indicado e a 
quantidade de bolinhas que já foram ilustradas, pois terá que desenhar as que 
estão faltando para completar a referida quantidade.  
 

 Por exemplo: no primeiro grupo estão desenhadas 5 bolinhas e, nesse mesmo 
grupo, consta uma etiqueta com o número 9; então, quantas bolinhas precisam ser 
desenhadas nesse grupo? A criança deve concluir que precisa desenhar mais 4 
bolinhas. Proponha à criança que realize a proposta sozinha, assim, vocês 
responsáveis poderão constatar se ela identificou o número, se consegue realizar 
contagem um a um e, ainda, se ela calculou quantas bolinhas estão faltando. 

 

 

                                       
  
 
 
Importante: escreva no livro didático a data e o nome próprio ao final das 
atividades do dia. 
 
 



 
TERÇA-FEIRA 

 
       
Orientações da página 63 
Materiais necessários: Livro Didático Integrado, lápis e borracha. 

 
 

 Nessa página os pais irão apresentar à criança a tirinha de Cascão e perguntar se 
ela conhece os personagens que fazem parte dessa história, Cascão e Cascuda. A 
criança precisa saber que esses personagens se consideram namorados, pois isso 
ajudará a compreender o texto.  

 
 Em seguida, os responsáveis irão realizar a leitura do texto com elas. Orientem a 

análise de cada quadrinho. Chamem a atenção da criança sobre o que ocorreu na 
primeira cena e perguntem que sons ela consegue identificar. A criança deverá 
reconhecer que estão presentes “CHUAC!”, representando o beijo, e “FUUU!”, 
representando o assopro. A criança deve perceber que Cascuda manda um beijo e 
assopra em direção ao Cascão. 

 
 Em seguida, incentivem a criança a analisar o segundo quadrinho: nele, o 

personagem Cascão está em evidência; perguntem o que ele está fazendo. A 
criança deve concluir que ele também está mandando um beijo para a Cascuda. 
Chamem a atenção para mais um elemento desse quadrinho: a nuvem que se 
formou devido ao gesto feito por Cascão. Pergunte: que nuvem é essa? (se 
necessário, lembrar a criança que o Cascão não gosta de água, portanto 
possivelmente havia sujeira em suas mãos e ao ser assoprada, acabou 
provocando uma nuvem de poeira). 

 
 No último quadrinho, questione: onde está Cascuda? A criança deve concluir que a 

personagem está envolvida pela nuvem de poeira. Leia então, o conteúdo do balão 
de fala do Cascão, que estimulará a criança a concluir que ele não percebeu o que 
provocou: mandou muito mais que um beijo para cascuda. 

 
 A criança, com auxílio dos responsáveis, deverá registrar no livro didático: deve 

contornar, na tirinha, os registros gráficos dos sons (CHUAC! E FUUU!) e, depois 
indicar o que eles representam. No caso, o beijo e o assopro. Pergunte à criança 
qual a letra inicial para escrever cada uma dessas palavras (BEIJO e ASSOPRO). 

 
 Depois, incentive a imaginação da criança apresentando a seguinte situação: se 

pudessem acrescentar mais um quadrinho nessa história, como ele seria? 
 Incentive a criança a elaborar o desenho no verso (atrás) da página 63. Pode, por 

exemplo, desenhar a personagem Cascuda abanando a nuvem de poeira para 
dissipá-la ao mesmo tempo que ela tosse- COF-COF-COF. 

 
 
Orientações da página 64 
 
Materiais necessários: Livro Didático Integrado, lápis e borracha. 

 



 Essa página propõe à criança a atividade que vai encerrar essa unidade: ela será 
convidada a criar uma cena que não haja fala entre os personagens, apenas sons 
do corpo. 
 

 Como aquecimento para essa tarefa, a criança irá brincar com um dos 
responsáveis de espelho: a criança irá produzir um som com o corpo e o 
responsável irá imitar; depois, invertam os papéis. Brinquem mais de uma vez. 

 
 Em seguida, proponham à criança que escolha um som produzido pelo corpo para 

representá-lo na última página do livro. Acompanhem a realização dessa etapa da 
proposta e auxiliem a criança no registro do som. 

 
 Se possível, socializar o desenho no grupo de whatsapp. 

 

Importante: escreva, no livro didático, a data e o nome próprio ao final das 
atividades do dia. 
 

ATÉ O PRÓXIMO LIVRO! 

 
 
 
 
 
 

 

 
      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Livro Didático Integrado – Volume 2 

Unidade temática: Dinossauros 
Daremos continuidade nas atividades do livro didático através de atividades 

remotas, ou seja, atividades realizadas em casa, acompanhadas por um adulto e 
supervisionadas a distância pelo professor (a) da sala. 

Para realizar o trabalho não presencial com os alunos é fundamental a supervisão 
e o apoio de um adulto da família. Sabemos que isso representa um grande desafio neste 
momento. A ideia é que esse adulto ofereça condições para que a criança realize o que 
foi proposto. Para ajudá-los a desenvolver essa parceria com a escola e apoiar as 
crianças de maneira tranquila, continuaremos organizando para o volume 2 algumas 
orientações a serem seguidas: 

 
QUARTA-FEIRA 

 
Orientações da página 4 
 
Materiais necessários: Livro do aluno, lápis, lápis de cor, borracha, tesoura, imagens de 
animais (se possível), cola. 
 
 Para realizar a identificação do novo livro, peça para a criança destacar as letras 

do seu nome que estão disponíveis no material de apoio no final do livro. Peça 

para que ela monte o seu nome sozinha e, antes de colar no espaço reservado no 

livro, observe para se certificar de que ela montou corretamente. Caso necessite de 

algum ajuste, escreva o nome da criança em outro papel, peça que ela observe e 

arrume a ordem das letras e só depois cole no espaço adequado no livro didático.  

 Converse com a criança sobre o animal que mais gosta. Como ele é, sua cor, 

tamanho, o que ele faz, etc..Agora procure imagens desse animal para colar no 

local adequado do LDI, ou se preferir pode desenhar esse animalzinho. 

 Após a atividade de identificação no livro, a adulto deverá estimular a criança a 

perguntar a cada membro da família qual o animal preferido de cada um. Após a 

pesquisa, o responsável deverá auxiliar a criança na escrita do nome desses 

animais no verso da página 4, compondo uma lista. 

 

 

 



 

QUINTA-FEIRA 
 

Orientações da página 5 

Materiais necessários: livro do aluno, lápis, lápis de cor, borracha. 

Abra o livro na página 5 e convide a criança a apreciar a imagem, que retrata uma 

paisagem pré-histórica, composta por um vulcão em erupção, vegetação e pegadas de 

animais. Mostre a paisagem, peça que observe atentamente e faça perguntas à criança: 

 Você conhece um lugar assim? 

 O que tem nessa paisagem? 

 O que é isso aqui acima? (mostre a figura do vulcão). 

Ouça as respostas da criança, mas ainda não revele a temática dessa unidade. Verifique 

se ela percebeu a presença de pegadas, se necessário chame a atenção a respeito desse 

detalhe, perguntando quem poderia ter deixado tais marcas no solo. Volte na página 

anterior na qual colou ou desenhou o animal preferido e pergunte se aquele animal 

poderia ter deixado aquela pegada no chão, destaque o tamanho das marcas estimulando 

a criança a observar.   

 

Orientações da página 6  

Materiais necessários: livro do aluno, lápis, borracha, lápis de cor. 

 Após ouvir a resposta da criança, o responsável deverá apresentar um trecho da 

canção Dinossauro, de Chaps Melo que o professor colocará no grupo. Coloque 

apenas o primeiro áudio e não revele ainda do que se trata. A intenção é provocar 

a criança para que ela descubra qual é o animal dono das pegadas da ilustração 

de abertura da unidade. 

 Depois de ouvir o trecho da música, a criança deverá fazer desenhos no espaço da 

página 6 para representar o que ela imaginou.  

 Após o desenho, o responsável deverá colocar o segundo áudio que apresenta a 

versão completa da canção Dinossauro. Depois de ouvir a canção toda, pedir para 

a criança conferir se sua hipótese com relação ao autor das pegadas está correta. 



Ela deve constatar que a unidade do livro didático vai abordar o tema 

“dinossauros”. 

 Pode colocar a música mais de uma vez, se necessário. 

 Mostre novamente a página de abertura para a criança e estimule a criança a 

constatar que as pegadas foram feitas por alguma espécie de dinossauro. 

 Alimente sua imaginação, perguntando: Que dinossauro poderia ser? Pelo 

tamanho da pegada, será que ele é grande? 

Sugestão de propostas: 

A proposta a seguir é de uma dobradura do BRAQUIOSSAURO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outra sugestão: 

 

 

 

 



 

SEXTA-FEIRA 
 

                                                     MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

   
Paraíso da Grande São Paulo 

GRUPO 5  -  PRÉ  II  -  EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 Orientações da página 07 

 
Materiais necessários: Livro Didático Integrado, lápis e borracha 
 

 Nessa página os pais irão conversar com a criança a respeito dos dinossauros:  
 Você sabe o que os dinossauros comiam? 
 Todos eram enormes ou havia espécies pequenas? 
 Como podemos saber que os dinossauros existiram de verdade? 
 Será que os filhotes eram parecidos com os adultos? 

 À medida que criança for respondendo as perguntas e mostrando o que sabe sobre 
os dinossauros outras dúvidas poderão surgir. Muitas questões serão abordadas 
neste volume do livro e as demais poderão ser pesquisadas junto aos familiares, 
de modo que as dúvidas sejam aos poucos respondidas. 

 Represente novamente a canção Dinossauro (enviada no grupo). 
 

A minha mãe já me falou 
Que há muito, muito tempo atrás 

Havia um bicho enorme, grande, gigante 
Verdinho como jacaré 

Dentuço igual um tubarão 
Gritava forte feito um alto falante 

 
 
 Auxilie na leitura: leia o primeiro verso apontando com dedo indicador cada parte 

pronunciada das palavras. Incentive a criança a ler o restante com vocês. À medida 
que a criança ler/recitar/cantar os versos, vá apontando as palavras lidas. Se 
preferir coloque novamente a canção para tocar e incentive-a a cantar também. 
Conforme canta, aponte as palavras pronunciadas. Incentive a criança a apontar as 
palavras que estão sendo pronunciadas já que essa mesma estrofe faz parte da 
página 7 do livro. 

 Agora que a criança conhece bem esse trecho da canção proponha que crie outra 
estrofe pra ela, selecionando palavras e rimas. Para isso, grife o primeiro verso da 
estrofe: “A MINHA MÃE JÁ ME FALOU”. Explique que é possível trocar a palavra 



“MÃE” por outra que denomine outra pessoa. A criança vai lançar algumas idéias, 
escolha com ela a melhor palavra que combina com o trecho. Ela pode sugerir, por 
exemplo, “AVÒ”. Ajude a criança a escrever essa palavra no espaço do primeiro 
verso da atividade. 

 Os pais irão ler com a criança como o verso ficou e continuam lendo a estrofe até o 
terceiro verso. No lugar de ENORME, GRANDE, GIGANTE. Pergunte como 
poderiam modificar esse trecho. Acolha as ideias da criança e ofereça sugestões 
também. Podem sugerir, por exemplo: “HAVIA UM BICHO PEQUENINO”. Saliente 
que o restante das palavras precisa fazer sentido; então, podem propor: “HAVIA 
UM BICHO PEQUENINO, PEQUENO, MINÚSCULO”. Auxilie a criança nesse 
registro também.  

 Adote esses encaminhamentos de retomada e substituição de palavras de modo 
que o restante da estrofe criada pela criança faça sentido. Para isso ao completar 
os demais espaços, há que se refletir com a criança sobre o que ficaria mais viável, 
por exemplo: amarelo como um canarinho, linguarudo como uma girafa, cocoricava 
forte como uma galinha.  

 Ao final da análise e substituição das palavras todos os versos das estrofes estarão 
reescritos: 

 
 

A minha AVÓ já me falou 
Que há muito, muito tempo atrás 

Havia um bicho PEQUENINO, PEQUENO, MINÚSCULO 
AMARELO como CANARINHO 

LINGARUDO igual umA GIRAFA 
COCORICAVA forte feito umA GALINHA 

 
 

 
 Convide a criança para cantar a nova estrofe. Ela pode fazer algumas 

experimentações até descobrir a melhor forma de entoar cada palavra. Depois, 
oriente-a a definir um nome para um animal descrito na estrofe que criou e também 
a fazer um desenho dele no verso dessa página do livro – Certamente essa 
experiência enriquecerá o imaginário da criança. 

 
 

Orientações da página 08 
 

Materiais necessários: Livro Didático Integrado, lápis, borracha, confecção das 
patas e rabo do dinossauro (como sugestão). 
 



 Para realizar a atividade dessa página coloque novamente para tocar a música 
Dinossauro e, incentivem a criança a dançar, a se movimentar, embalada pelo 
ritmo da canção. 
 

 É provável que a própria criança perceba que a letra da canção dá dicas sobre 
possíveis movimentos; caso isso não ocorra sugira alguns movimentos para a 
criança. 

 
 Torne esse momento mais especial, caso a criança possa usar as patas de 

dinossauros (indicada anteriormente na sugestão proposta na página 6).  
 
 Depois de algumas sessões de dança propostas à criança para que experimente 

diversos movimentos, orientem a realização do registro solicitado na página do 
livro. A criança deverá elaborar desenhos dela mesma realizando movimentos 
relacionados a dois versos da canção. Nessa situação, é esperado que a criança 
represente o corpo em posições específicas, por exemplo: braços para cima como 
representação de movimentos relacionados ao primeiro verso destacado; 
posicionada de joelho no chão, com uma das mãos no chão e a outra como se 
estivesse atacando uma presa – imitando a postura imponente do leão. Se achar 
necessário, peça à criança que desenhe outros gestos no verso da página 8. 

 

  

Observação: não se esqueçam de pedir para a criança escrever a data e o nome 
próprio em suas produções. 

Até a próxima semana! 


