CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELINHA AZUL
ESTAR EM CASA NESTE PERÍODO DE RECESSO POR CAUSA DO COVID-19
NÃO É FÉRIAS. CONTINUAREMOS COM NOSSAS ATIVIDADES MESMO A
DISTÂNCIA. PORTANTO BRINCAR E SE DIVERTIR FAZ MUITO BEM MAS,
ESTUDAR E FAZER AS ATIVIDADES TAMBÉM É DIVERTIDO.

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DO PRÉ I VESPERTINO
PROFESSORA CARMEN

13/04/2020 – (segunda-feira)
Atividade: Crie uma composição formando uma paisagem com recorte de
revistas. Cole os recortes em uma folha. (céu, nuvens, sol, casa, árvores,
grama, terra etc.).
No vídeo abaixo assista uma demonstração de composição.
CLIQUE AQUI
Agora crie a sua composição. (Guarde os pedaços de papel em uma
sacolinha). Você vai precisar deles para outra atividade.
Obs.: não se esqueça de colocar seu nome na atividade.
Música: Era uma casa...
CLIQUE AQUI
Historinha: A casa feita de sonho...
CLIQUE AQUI
Hoje a brincadeira é Jogo de Dominó. Joguem com seus familiares e
divirtam-se.

14/04/2020 – (terça-feira)
Atividade: Desenhar uma amarelinha na folha (modelo)

Contar os números até 10
Vamos cantar a música dos números
CLIQUE AQUI
Pintar a amarelinha com lápis de cor (bem colorida).
Música: Amarelinha
CLIQUE AQUI
Brincadeira: Construa uma amarelinha no chão e brinque a vontade.

15/04/2020 – (quarta-feira)
Atividade : Procure no quintal folhas verdes, flores amarelas e vermelhas
ou de outras cores. Se não encontrarem flores podem fazer bolinhas com
papel, nas cores indicadas.
Faça três círculos em uma folha.
Cole as folhas em um dos círculos, as flores ou bolinhas amarelas em
outro e por último as vermelhas no outro círculo.
Musica: Bolinha de sabão
CLIQUE AQUI
Brincadeira:
Brinque de bolinhas de sabão. Brinque no quintal, corra, jogue bola e
canse bastante.

16/04/2020 – (quinta-feira)
Atividade: Recite a parlenda
Sol e chuva
Casamento de viúva
Chuva e sol
Casamento de Espanhol.
Assista o vídeo:
CLIQUE AQUI
Observe como está o céu hoje. Registre em uma folha este céu. Deixar as
crianças escolher como querem fazer esse registro. (colagem ou pintura)
vale tinta também.
Historinha: A Joaninha do campo e a borboleta da cidade
CLIQUE AQUI

17/04/2020 – (sexta-feira)
Atividade: folhar e olhar revistas, rasgar papel velho em pedacinhos
pequenos. Colocar os pedacinhos em uma sacolinha. Quando tiver
bastante papel picado, brincar de chuva de papel. Não esqueça de
recolher depois.
Assista o vídeo e faça também
CLIQUE AQUI
Historinha: O Patinho feio
CLIQUE AQUI
Música: 1000 bolinhas de sabão
CLIQUE AQUI

