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 SEGUNDA-FEIRA 
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ATIVIDADES Apostila Atividade 16: 
- Conversar com os alunos 
sobre o corpo humano, 
falar sobre cada parte 
dele. 
-Explicar que os olhos, as 
orelhas, a boca e o nariz 
fazem parte da cabeça. 
- Cantar a música 
“Cabeça, ombro, joelho e 
pé”, interpretada por 
Xuxa, apontando para os 
alunos cada parte do 
corpo citada. 
- Fazer aos alunos 
perguntas como: “Onde 
estão seus olhos?”, 
“Onde está sua boca?”, 
“Onde está seu nariz?”. 
- Pedir que pintem os 
olhos, o nariz, as orelhas 
e a boca do menino da 
folha de atividades de 
diferentes cores. 
- Pedir que observem uns 
aos outros e que 
identifiquem 
semelhanças e diferenças 
entre eles. 

  Apostila Atividade 14: 
- Conversar com os alunos 
sobre o que utilizamos 
para tomar banho e por 
que devemos tomar 
todos os dias. 
- Conversar sobre a 
importância de tomar 
banho, pentear o cabelo, 
escovar os dentes etc. 
(Precisamos tomar banho 
todos os dias, lavar as 
mãos antes das refeições, 
antes de usar o banheiro 
(se estiverem sujas) e 
após usá-lo ou brincar. É 
necessário escovar os 
dentes após as refeições, 
após chupar balas ou 
comer qualquer outro 
doce, para não estraga-
los.) 
- Lembrar da importância 
de higienizar as mãos e 
passar álcool em gel 
nesse momento de 
pandemia. 

 Apostila Atividades 28: 
- Pedir para os pais 
esconderem peças de 
blocos (geométricos) pela 
casa para que os alunos 
as procurem. Pedir que, 
ao encontra-las, as 
nomeiem. 
- Orientar os alunos a 
pintar o círculo de 
amarelo, o quadrado de 
vermelho, o triangulo de 
azul e o retângulo de 
verde. 
- Em uma folha de sulfite, 
fazer alguns desenhos 
formados por figuras 
geométricas nas mesmas 
cores propostas na folha 
de atividades. Perguntar 
aos alunos o nome do 
desenho formado e se 
sabem quais figuras 
foram utilizadas. Auxiliar 
na resposta; o professor 
deve ir apontando cada 
figura e repetindo seu 
nome. 

  Apostila Atividade 15: 
- Trabalhar com os alunos 
o texto da folha de 
atividades. Explicar o 
significado da palavra 
“estrepolia”. 
- Perguntar quem já foi ao 
circo, se já viram um 
palhaço de perto e qual 
estrepolia que ele fez. 
- Auxiliar os alunos a 
cobrir o tracejado do 
triângulo que forma o 
chapéu do palhaço e a 
colar papel picado 
colorido nele. 
- Chamar a atenção para 
o formato do nariz do 
palhaço (um círculo) e 
pedir que pintem a dedo 
com tinta vermelha o 
interior do nariz do 
palhaço. 
- Estimulá-los a colar na 
gola do palhaço papéis 
crepom rosa e amarelo. 

Apostila Atividade 25: 
- Chamar atenção dos 
alunos para a forma das 
molduras dos quadros 
(retângulos). 
- Conversar com as 
crianças sobre obras de 
arte e apresentar a eles 
alguns quadros de 
pintores famosos, como 
Emiliano Di Cavalcante, 
Pablo Picasso, Tarsila do 
Amaral, etc. 
- Ajudá-los na montagem 
da figura de uma pessoa 
ou de um objeto por meio 
de recorte e colagem, na 
folha de atividade. 



 - Cantar a música “Bolha 
de sabão – Galinha 
Pintadinha”. 
- Pedir aos alunos que 
pintem as figuras da folha 
de atividades. 
- Auxiliá-los a destacar as 
figuras adesivas de 
sabonete, creme dental e 
pente no fim do caderno 
e a colá-las na folha de 
atividades nos respectivos 
lugares. 

- Fazer o tracejado de 
várias figuras geométricas 
em folha de papel sulfite 
e distribuir aos alunos. 
Pedir que eles contornem 
de acordo com o 
comando do professor. 
Exemplo: Contornar o 
quadrado de preto, o 
triângulo de verde etc. 
- Colar o adesivo do gato 
disponível na cartela no 
final do caderno. 

 


