Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 21 de Setembro de 2020
Professora: Carmen Guisleni da Fonseca
Turma: Pré I – Vespertino
Dia 21 de setembro é o dia da ÁRVORE.
Atividades:
Assista ao vídeo sobre os animais, através do link abaixo.
https://youtu.be/tsX8aV36jR4
1. Na página 58 da apostila, classificar os animais de acordo com suas características:
Conversar com a criança sobre as características dos dois animais, conduzindo a
criança a chegar à conclusão de que um é mamífero e o outro um peixe. Escrever
a palavra MAMÍFERO embaixo da onça e PEIXE embaixo do pirarucu.
Na página 59, repetir a análise sobre as características dos animais até concluir que
se trata de um anfíbio, uma ave e um réptil. Escrever as palavras ANFÍBIO, AVE e
RÉPTIL abaixo da figura correspondente.

2. Ler o texto da página 75 que fala sobre a Extinção de animais. Conversar com a
criança sobre o assunto, que extinção significa o desaparecimento definitivo de
uma espécie de ser vivo, e que isso pode ocorrer devido à caça e à destruição do
meio ambiente.
Na página 77, a criança deverá usar a criatividade, utilizando-se da escrita, desenhos,
recortes, entre outros, para fazer um cartaz sobre a questão da extinção dos animais
brasileiros e ao redor do mundo.

Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 22 de Setembro de 2020
Professora: Carmen Guisleni da Fonseca
Turma: Pré I – Vespertino
Dia 22 de setembro inicia-se a PRIMAVERA, a “estação das flores”.
Atividades:
1. Na página 60, desenhe as vacas em cada cercado até completar a quantidade
indicada nas placas. Converse com a criança, pedindo quais são os números,
quantas vacas faltam para completar cada cercado, a vaca é um mamífero? Pintar
as vacas desenhadas.
Depois ler para a criança o poema “A CASA E SEU DONO”, na página 61. Peça para ela
repetir várias vezes o poema. Fale sobre rimas, que são palavras que geralmente tem as
sílabas finais iguais ou os sons semelhantes.

2. MACACO inicia com a letra M! Assista o vídeo através do link abaixo.
https://youtu.be/TPgAXH6cEDg

Questionamentos para a criança:
 O que começa com a letra M?
 Qual é o som da letra M?
 Tem alguém na família que o nome inicia com a letra M?
Fazer a letra M maior na metade da folha, ou no caderno de desenho. Depois deixar a
criança fazer o restante. Mostrar para a criança a forma correta de fazer. Na outra
metade pedir para a criança desenhar ou fazer uma colagem de um MACACO e depois
escrever a palavra macaco abaixo do desenho.

Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 23 de Setembro de 2020
Professora: Carmen Guisleni da Fonseca
Turma: Pré I – Vespertino
Atividades:
Hoje vamos estudar sobre os povos Indígenas.
1. Nas páginas 62, 63 e 64 ler os textos para a criança e fazer os questionamentos
oralmente.
Na página 65 fazer a atividade colando folhas secas no telhado da moradia indígena

2. A pipoca fazia parte da alimentação dos primeiros povos indígenas que habitavam as
Américas. Assista o vídeo sobre a Pipoca. Após assistir, se um adulto puder, fazer a
receita de pipoca da página 67. Depois a criança fará o desenho de um balde de
pipoca.
https://youtu.be/BdPrvsSByxU

Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 24 de Setembro de 2020
Professora: Carmen Guisleni da Fonseca
Turma: Pré I – Vespertino
Atividades:
O estudo de hoje será sobre os povos Africanos.
1. Perguntar à criança se ela sabe qual a origem do LEÃO. A origem é africana, como
a girafa, o hipopótamo e uma das espécies de elefante. Em seguida a criança

deverá recortar figuras desses animais e colar na página 69. Se não tiver, revistas
ou livros velhos para recortar poderá desenhá-los.
Na página 71, tem o mapa da ÁFRICA, mas antes assista o vídeo através do link
abaixo, sobre a brincadeira chamada DA GA. Depois de assistir, a criança circula os
países de origem dessa brincadeira. Mostrar para a criança a diferença dessa
brincadeira, DA GA com PEGA-PEGA. Brinque à vontade.
https://youtu.be/DpvMS1cYkcA

2. LEÃO inicia com a letra L! Assista o vídeo através do link abaixo.
https://youtu.be/aQZHPrIYKGo
Questionamentos para a criança:
 O que começa com a letra L?
 Qual é o som da letra L?
 Tem alguém na família que o nome inicia com a letra L?
Fazer a letra L maior na metade da folha, ou no caderno de desenho. Depois deixar a
criança fazer o restante. Mostrar para a criança a forma correta de fazer. Na outra
metade pedir para a criança desenhar ou recortar/colar um LEÃO e depois escrever a
palavra leão abaixo do desenho ou recorte.

Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul
Água Doce, 25 de Setembro de 2020
Professora: Carmen Guisleni da Fonseca
Turma: Pré I – Vespertino
Atividades:
1. Leia o texto sobre a história do menino africano chamado KIRIKU, na página 72 da
apostila. Assista ao vídeo que conta em resumo a história “KIRIKU E A FEITICEIRA”,
através do link abaixo, depois a criança deverá fazer um desenho, na página 73,
inspirado na história.
https://youtu.be/MfbGIP2K7c4

2. Agora vamos aprender mais uma brincadeira africana chamada MBUBE MBUBE.
“MBUBE” significa LEÃO. Assista ao vídeo sobre a brincadeira. Depois, brinque à
vontade!
https://youtu.be/O167M5uKln0

