
GRUPO SEMANA 2



UM ABRAÇO BEM GRANDÃO!

QUERIDA 
CRIANÇA!

Como foi a primeira semana com  
o nosso caderno de estudos? 

Estamos muito fel izes por você 
estar de volta. Esperamos que 

você aproveite bastante.



Elaboramos estas 
sugestões para 
serem feitas ao 

longo da semana, 
colorindo esta 

nova rotina!

VAMOS LÁ?



Antes de orientar a criança, 
leia a sequência da atividade 

para compreender;

Após a leitura, escolha um  
local da casa para que a criança 
possa trabalhar. Lembre-se de 
reservar um espaço tranquilo, 

arejado e com materiais 
disponíveis para que a criança 

realize as atividades;

Ao iniciar, sente-se 
perto e explique o que 

necessita ser feito;

Após este momento, deixe 
a criança experimentando e 
aproxime-se eventualmente 

para acompanhar a 
evolução do trabalho.

Apesar de sugerirmos os 
registros num caderno, você 

pode escolher como será 
organizado e arquivado: num 

caderno, pasta com folhas, 
portfólio...  Para posteriormente 

levá-lo para a escola;

PREPARANDO O MOMENTO DE ESTUDOS



atividades
Com a criança, 
assista ao vídeo 
“Palavra cantada 
/ Sopa”. 

Converse, 
mostrando  
detalhes do vídeo. 

Convide-a para 
dançar e a 
reproduzir os 
gestos da música. 

Estimule a fala 
da criança.

http://shorturl.at/boqst


atividades

Converse com a criança 
sobre a importância de 
uma alimentação saudável;

Pergunte a ela. Quais 
ingredientes ela gostaria 
de comer na sopa; 

Em uma folha, ajude a 
criança a desenhar os 
ingredientes para a sopa.

VAMOS FAZER A LISTA COM OS INGREDIENTES DA SOPA?



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, POIS 

APRENDEMOS BASTANTE! 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. AMANHÃ 

TEM MAIS...



atividades

Em uma folha, desenhe 
(o adulto) uma panela;

Recorte de revistas os 
ingredientes que a criança 
desenhou na lista;

A criança deve tentar 
colar os ingredientes 
dentro da panela.

VAMOS COLOCAR OS INGREDIENTES DA 
SOPA DO NENÉM DENTRO DA PANELA?

.



UM POUCO MAIS...

CONVIDE A CRIANÇA E PREPARE UMA SOPA 
BEM DELICIOSA PARA ELA DEGUSTAR.



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, POIS 

APRENDEMOS BASTANTE! 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. AMANHÃ 

TEM MAIS...



atividades

Exibir o vídeo 
“Palavra cantada 
/ Ciranda dos 
bichos”;

Estimule a 
criança a imitar 
os bichos 
conforme a 
música;

Estimule a 
criança a 
identificar 
os sons.

AGORA VAMOS CONHECER ALGUNS BICHINHOS?

http://shorturl.at/egqrC


atividades DE QUAIS BICHOS DA  
MÚSICA VOCÊ MAIS GOSTOU?

Jacaré Peixe-boi Cascavel

Caranguejo Tuiuiú

Mostre para a  
criança as imagens 
ao lado e peça para  
identificar de qual 
bicho ela mais gostou;

Estimule a fala 
da criança;

Em uma folha, 
desenhe o bicho de 
que ela mais gostou;

Peça para ela colorir.



HOJE O NOSSO DIA FOI 
MUITO DIVERTIDO, POIS 

APRENDEMOS BASTANTE! 

AGORA É HORA DE 
DESCANSAR. AMANHÃ 

TEM MAIS...



atividades

Leia a poesia 
para a criança; 

Pergunte para a 
criança de qual 
animal a poesia 
se refere; 

O que ele gosta 
de comer?

A PÁSCOA ESTA CHEGANDO...
Poesia do Coelho 

Minhas orelhas são 
compridas, mas sou 

muito inteligente. 

Sei dar pulos para o lado, 
para trás e para frente. 

Tenho os olhinhos vermelhos, 
gosto muito de cenoura, 

sou amigo das crianças e 
também da professora. 

Todos me querem bem, tenho 
o pêlo bem branquinho. 

Vou sabe quem sou?



Com a criança,  
assista ao vídeo 
“Coelhinho da páscoa”;

Mostre detalhes do vídeo.

VAMOS CANTAR? COELHINHO DA PÁSCOA

Coelhinho da páscoa o 
que trazes pra mim

Um ovo, dois ovos, três ovos assim
Um ovo, dois ovos, três ovos assim

Coelhinho da páscoa 
que cor eles têm

Azul, amarelo, vermelho também
Azul, amarelo, vermelho também

Coelhinho da páscoa o 
que trazes pra mim

Um ovo, dois ovos, três ovos assim
Um ovo, dois ovos, três ovos assim

Coelhinho da páscoa 
que cor eles têm

Azul, amarelo, vermelho também
Azul, amarelo, vermelho também

Coelhinho da páscoa…

http://shorturl.at/cdsE0


atividades

AZUL

AMARELO

VERMELHO

Em uma folha,   
desenhe os 3 ovos.

Peça à criança para  
contar quantos ovos tem. 

Ajude a criança a colorir 
e decorar os ovos bem 
bonito,conforme as cores 
da música. Você pode usar 
papel picado, canetinha 
colorida, giz de cera; 

Estimule a criança a 
identificar as cores.

VAMOS CONTAR QUANTOS OVOS O 
COELHINHO DA PÁSCOA TEM?



REGISTRANDO A SEMANA
Solicite à criança que expresse uma arte 
(usando tinta, desenho ou colagem..) 
que represente como foi a semana. 



REGISTRANDO A SEMANA
Espaço reservado à família para 
que registre como foi o dia.



QUERIDA FAMÍLIA
CHEGAMOS AO FINAL DE 

UMA ETAPA. APROVEITAMOS 
ESTE MOMENTO PARA 

DESEJAR UMA PÁSCOA 
RECHEADA DE MUITO  AMOR, 

CARINHO E ESPERANÇA.
SEMANA QUE VEM TEM MAIS! 


