Professora: Juliana Luzia dos Passos
Lembrete: Colocar o nome da criança sempre em letra maiúscula e
a data do dia nas atividades.
Os materiais utilizados sempre podem ser substituídos por
outros.
Aulas do dia 22-06 a 26-06

SEGUNDA –FEIRA 22-06

As crianças adoram receber surpresas e quando é algo que
precisam adivinhar ficam super inquietas e querem descobrir o que
tem a sua frente. Sendo assim, vocês pais vão propor uma
brincadeira chamada Caixa Surpresa para criança com uma caixa
de sapatos. Se possível enfeitem a caixa com papel de presente
para dar um ar de mistério. Dentro coloquem algumas frutas e
digam para criança que dentro da caixa há algo que é muito
importante para o desenvolvimento, para torna-las fortes, saudáveis
e resistentes a doenças.
Antes de abrir escutem o barulho, será que tem cheiro? É pesado?
É grande? Pequeno? Serve para brincar? Para comer?
O que é?
Adivinhou?
Vamos abrir!

As frutas e os legumes são grandes aliados da nossa saúde.
Ricos em vitaminas, minerais, água, fibra e com sabores
diferenciados, nos trazem saúde, protegem contra as doenças,
previnem a obesidade infantil e garantem o desenvolvimento
saudável tanto dos pequenos, quanto dos adultos. Por isso,
incentivar o consumo de frutas e legumes é tarefa primordial para

pais e responsáveis que se preocupam com a saúde de suas
crianças.
Atividade na apostila: Fazer a atividade da Ficha 18, módulo
2.Escutar a música Salada de Frutas da Xuxa (link abaixo) e junto
com a família fazer uma salada de frutas, deixando que a criança
participe.
https://www.youtube.com/watch?v=6kdw4cHZgo8

TERÇA -FEIRA 23-06

Escutar a história: Camilão o Comilão
https://www.youtube.com/watch?v=SU-79nOdZk4
Montar uma Cesta de Frutas utilizando um prato de papelão ou
papel mais resistente, as frutas podem ser recortadas de revistas,
catálogos de mercados ou pintadas com ajuda dos pais. Atrás da
cesta irá a quantidade de cada fruta representada com seu numeral,
por exemplo:
1 ABACAXI
2 BANANAS

3 MANGAS
4 UVAS
5 MAÇAS
Pedir para a criança contar e se aparecer a letra do nome da
criança pode destacar ou circular.

QUARTA-FEIRA 24-06

Concluir as atividades de terça-feira e assistir o causo da Melancia,
pois o mês de junho é representado pelas festas juninas e Chico
Bento é uma figura caipira que representa os agricultores de nosso
país. Que apesar da pandemia trabalham incansavelmente para
trazer o alimento para a população.

https://www.youtube.com/watch?v=PvAVb-0LbkA
Com tinta guache preta ou canetinha, papel amassado ou feijão fazer as
sementinhas da melancia e acrescentar na parte vermelha da fruta.

Assim como a melancia tem uma outra fruta na cor vermelha;
vamos para a adivinha:
É todo vermelhinho
Tem folhinhas verdinhas
E pra ficar bonitinho
Tem pintinhas pretinhas
O que é?

MORANGO
QUINTA-FEIRA 25-06

Como não é possível levar a criança ao mercado, trazer de lá
algumas frutas, se possível também o morango. E alguma fruta que
esteja verde, outra madura e em estágio de decomposição para
que a criança perceba qual é a fruta que se deve escolher para
comer. Uma fruta de fácil acesso é a BANANA.
Vamos para a perguntinha das frutas:

Vestida de amarela,
No cacho me criei,
Sou saborosa
E o macaco encantei.
Quem sou eu?

Atividade na apostila: Após mostrar para a criança a diferença das
frutas verdes, maduras e em processo de decomposição fazer a
atividade da ficha 20 da apostila número 2, pegando os encartes no
fim da apostila.

Adivinha: Tenho a polpa branquinha e cheirosa,
A casca vermelhinha e lustrosa
Sou a ....
Uma fruta deliciosa!

Brincar de carimbo: Cortar a maça ao meio e molhar na tinta
vermelha ou verde. Caso não tenha tinta, desenhar a maça e pintar.
Dizer para a criança que é um vidro de compota de maça muito
saborosa!

SEXTA-FEIRA 26-06

Para encerar as atividades da semana referente a temática sobre
frutas, foi escolhido a música Pomar da Palavra Cantada.
Procurem deixar um ambiente com bastante panelas, tampas,
objetos para bater. Mas primeiramente escutar o que diz a música,
que frutas aparecem. Para depois desenvolver a tarefa da Ficha 21,
apostila número 2, juntamente com a criança. Fazer ela identificar
que frutas ela vê na imagem e quais frutas se descreve na canção.

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg

Pomar
Palavra Cantada
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah

Banana, bananeira
Goiaba, goiabeira
Laranja, laranjeira
Maçã, macieira
Mamão, mamoeiro
Abacate, abacateiro
Limão, limoeiro
Tomate, tomateiro
Caju, cajueiro
Umbu, umbuzeiro
Manga, mangueira
Pêra, pereira
Amora, amoreira
Pitanga, pitangueira
Figo, figueira
Mexerica, mexeriqueira
Açaí, açaizeiro
Sapoti, sapotizeiro
Mangaba, mangabeira
Uva, parreira
Coco, coqueiro
Ingá, ingazeiro
Jambo, jambeiro
Jabuticaba, jabuticabeira
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Banana, bananeira
Goiaba, goiabeira
Laranja, laranjeira
Maçã, macieira
Mamão, mamoeiro
Abacate, abacateiro
Limão,…

Brincadeira: Pera, Uva, Maça ou Salada Mista?
Tapa os olhos da criança ou de quem for escolhido, todos da familia
tem que participar. Quem você quer? Mostra os integrantes.
Esse?
Esse?
Esse? Com ele você vai querer Pera, uva, maça ou salada mista?
A criança escolhe, tira a venda e realiza ação. A brincadeira
continua até que esteja agradável.
1.
2.
3.
4.

Pera: aperto de mão;
Uva: abraço;
Maça: beijo no rosto;
Salada mista: carinho

Bom Final de semana!

