
SEMANA 3GRUPO



Estamos iniciando mais uma 
semana com o nosso caderno 

de estudos. Seus dias serão 
mais divert idos e coloridos. 

Estamos muito felizes por 
você estar de volta!

LORENA

FRANCISCO

QUERIDA 
CRIANÇA!

MARÍLIA

DIEGO

PEDRO



Não se esqueçam 
de guardar todas 
as atividades que 
estamos fazendo 

do nosso caderno 
de estudos! 

VAMOS LÁ?



Antes de orientar 
seu pequeno, leia a 

sequência da atividade 
para compreendê-la.

Após a leitura, escolha um  
local da casa que seja tranquilo, 

arejado e com materiais disponíveis 
para a realização das atividades.

Deixe-a experimentando e 
eventualmente se aproxime 

para acompanhar a 
evolução  do trabalho.

Apesar de sugerirmos os 
registros num caderno, você 

pode escolher como será 
organizado e arquivado: 

CADERNO, PASTA COM FOLHAS, 
PORTFÓLIO...  Para posteriormente 

levá-lo para a escola.

PREPARANDO O MOMENTO DE ESTUDOS

No início, sente-se perto 
da criança e explique o 
que necessita ser feito.



atividades

Exibir o vídeo 
“Animais 
aquáticos para 
crianças”.

Converse com 
seu pequeno 
sobre os 
animais que 
aparecem 
no video.

Fale sobre 
os detalhes 
do video. https://youtu.be/cxmC8Mn8iE4

ANIMAIS DO FUNDO DO MAR

https://youtu.be/cxmC8Mn8iE4


atividades

COMPLETE OS NOMES DOS ANIMAIS 
COM AS VOGAIS QUE  FALTAM!

Converse com a 
criança sobre os 
animais da imagem.

Mostre a ela que 
faltam as vogais 
para completar 
os nomes.

Em uma folha, 
copie as letras e os 
espaços ao lado, 
ajudando a criança 
a completar os 
nomes dos animais.

Vogais

A E I O U
T _ B _ R _ _
P _ _ X _
B _ L _ _ _
F _ C _



Converse com 
a criança sobre 
os animais que 
aparecem na 
imagem.

Pergunte a ela qual 
desses animais não 
moram no mar.

Peça para que 
indique qual 
o animal e 
quantos são.

Em uma folha, peça 
para a criança 
desenhar, colorir e 
copiar o nome dos 
2 animais que não 
moram no mar. 

atividades QUAL DESSES ANIMAIS 
NÃO MORAM NO MAR?

GATO

CACHORROCAVALO-MARINHO

PEIXE



HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, POIS 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 
AGORA É 
HORA DE 

DESCANSAR. 
AMANHÃ 

TEM MAIS...



Mostre à criança a 
imagem dos aquários.

Pergunte a ela: os peixes  
dos aquários são iguais ou 
diferentes? Qual aquário tem 
mais peixes? Qual aquário 
tem menos peixes?

Em uma folha, desenhe os  
3 aquários e os peixinhos.

Ajude a criança a contar 
quantos peixes há em cada 
aquário e a escrever o 
numero total de cada um.

atividades

O PEIXINHO NO AQUÁRIO...



Assista com a criança 
ao vídeo como fazer 
origami de peixe!

Após assistir ao vídeo, 
ajude a criança a fazer 
o seu origami de peixe.

Depois que o peixe estiver 
pronto, em uma folha, 
peça para a criança 
escrever o seu nome e 
desenhar uma imagem 
do fundo do mar e colar 
o peixe de origami!

Você sabe o que é origami?  
É a arte tradicional japonesa 
de dobrar o papel, criando 

representações de determinados 
seres ou objetos com as dobras 

geométricas de uma peça de 
papel, sem cortá-la ou colá-la.

UM POUCO MAIS...

https://youtu.be/d5FwY6-dftc

MEU PRIMEIRO  
ORIGAMI DE PEIXE...

https://youtu.be/d5FwY6-dftc


HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, POIS 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 

AGORA É HORA 
DE DESCANSAR. 

AMANHÃ TEM MAIS...



Exibir o vídeo  
“A dona 
tartaruga – 
peixinho da 
maré”.

Converse 
com a criança 
sobre detalhes 
do video.

Mostre a ela 
que a tartaruga 
nasce dos ovos.

Após a exibição 
do video, 
pergunte do 
que ela mais 
gostou no video.

https://youtu.be/vbsZABx7lXc

atividades

A TARTARUGA...

https://youtu.be/vbsZABx7lXc


As tartarugas têm pernas 
fortes, com pés pequenos 
e dedos com garras.

Todas as tartarugas botam 
ovos na terra: a fêmea cava 
um buraco e põe os ovos 
dentro dele. De lá nascem 
os filhotes de tartaruga.

As tartarugas vivem mais que 
os outros animais. Algumas 
espécies, como a tartaruga-
gigante, podem chegar a 
mais de 100 anos de idade.

UM POUCO MAIS... CURIOSIDADES



atividades

CONTINUANDO...

Ajude seu 
pequeno a 
desenhar em 
uma folha uma 
tartaruga igual 
à da imagem 
ao lado.

Peça para a 
criança pintar 
a tartaruga 
na cor verde.

Peça para 
ela decorar 
o casco da 
tartaruga com 
pedacinhos de 
papel colorido.



HOJE O NOSSO 
DIA FOI MUITO 

DIVERTIDO, POIS 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 

AGORA É 
HORA DE 

DESCANSAR. 
AMANHÃ 

TEM MAIS...



A leitura é muito importante 
na vida de uma criança.  
A leitura aumenta a 
imaginação, promove 
melhorias na habilidade 
linguística, trabalha as 
emoções das crianças.

Escolha um livro infantil  
que você tenha em casa e 
faça a leitura  para a criança.

UM POUCO MAIS...

VOCÊ SABIA QUE, NO DIA 18 DE 
ABRIL, É COMEMORADO O DIA 

NACIONAL DO LIVRO INFANTIL?



atividades CONTINUANDO...

Após a leitura 
do livro infantil, 
em uma folha, 
faça um 
desenho de 
um livro igual 
ao da imagem 
ao lado. 

Ajude a 
criança a 
reproduzir 
em forma de 
desenho a 
história do 
livro que você 
leu para ela.

Estimule a 
imaginação e 
a criatividade 
da criança.



HOJE O 
NOSSO DIA 
FOI MUITO 
DIVERTIDO, 

POIS 
APRENDEMOS 

BASTANTE! 

AGORA É 
HORA DE 

DESCANSAR. 
AMANHÃ 

TEM MAIS...



Assista ao vídeo “Turma 
do folclore: celebrando 
na aldeia o dia do índio”.

Mostre detalhes do 
vídeo à criança.

DIA DO ÍNDIO ¨19 DE ABRIL¨

Você sabia que, 
no dia 19 de abril, 

é comemorado 
o dia do índio?

A data é 
considerada como 

um motivo de 
reflexão sobre os 
valores culturais 

dos povos indígenas 
e a import ncia 
da preservação 

e respeito a 
esses valores.

UM POUCO MAIS...

https://youtu.be/JPa0Epb7BvE

https://youtu.be/JPa0Epb7BvE


QUE PALAVRA É ESSA?atividades

Em uma folha, desenhe as 
letras dentro dos quadrados 
conforme a imagem ao 
lado e depois recorte-as.

Copie o quadro 
em uma folha.

Mostre as letras ao 
seu pequeno.

Ajude-o a colar as letras e 
a formar a palavra correta 
dentro do quadro.

Peça a ele para contar 
quantas letras tem a 
palavra que formou.

Í I D O N

COLE A PALAVRA NO QUADRO ABAIXO:

QUANTAS LETRAS A PALAVRA TEM?



Tem como origem o estado 
de Minas Gerais, proveniente 
dos indígenas que habitavam 
aquela região e que utilizavam 
tocos de madeira e palha 
amarrados em penas de aves, 
arremessando a peteca entre 
si como forma de diversão.

https://youtu.be/DIwylF8oGaw

UM POUCO MAIS...

Assista ao vídeo “aprenda 
a fazer uma peteca com 
sacola plástica e jornal”. 

Faça sua peteca com 
material reciclado. 
Brinque e divirta-se!

BRINCADEIRA INDÍGENA: PETECA

https://youtu.be/DIwylF8oGaw


Agora que terminamos as 
atividades, registre do seu 
jeito, no seu caderno, o 
que mais gostou de fazer! 
Pode ser escrevendo 
do seu jeitinho ou 
desenhando! Você pode 
colorir como quiser: lápis 
de cor, giz de cera, tinta, 
canetinha, cola colorida.

UM POUCO MAIS...TERMINADO A SEMANA



CHEGAMOS AO FINAL 
DE MAIS UMA ETAPA. 

DESEJAMOS UM ÓTIMO 
FINAL DE SEMANA!  

E NÃO ESQUEÇA: NA 
PRÓXIMA SEMANA, 
ESTAREMOS AQUI 

ESPERANDO  
POR VOCÊS!

QUERIDA FAMÍLIA


