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ATIVIDADE

S 

 Vídeo aula 
 
Nossa história da semana 
será:  Menina bonita do laço 
de fita. 
Vou pedir para os pais 
colocarem o vídeo da 
história para as crianças 
assistirem e fazer o registro 
do momento com fotos ou 
vídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 

• Desenvolver a 
oralidade  

• Ampliar a atenção 
visual, concentração 

• Trabalhar contagem  

• Trabalhar 
coordenação motora 
fina  

• Despertar o prazer 
de ouvir histórias. 

Vídeo aula  
 
Hoje nossa atividade será 
fazer uma menina bonita 
com laço de fita. 
Vou pedir para os pais usar a 
criatividade para fazer uma 
linda menina vai precisar 
pegarem tinta guache preta 
e fazer o carimbo da mão 
das crianças onde vai estar 
fazendo uma menina bonita 
com laço de fita. 
 
 
 
 
Objetivo: 

• Desenvolver a 
oralidade  

• Ampliar a atenção 
visual, concentração 

• Trabalhar contagem  

• Trabalhar 
coordenação motora 
fina  

• Despertar o prazer 
de ouvir histórias. 

• Reconhecer os 
personagens da 
história.   

Vídeo aula 
 
Hoje nossa atividade será 
dobradura do coelho. 
Vou pedir para os pais 
pegarem uma folha de 
sulfite e ir acompanhando o 
passo a passo para fazer um 
lindo coelho em dobradura 
para as crianças brincarem. 
 

 
 
 
 
 

Objetivo: 

• Desenvolver a 
oralidade  

• Ampliar a atenção 
visual, concentração 

• Trabalhar contagem  

• Trabalhar 
coordenação motora 
fina  

• Despertar o prazer 
de ouvir histórias. 

• Reconhecer os 
personagens da 
história.   
 

Vídeo aula  
 
Hoje nossa atividade será o 
pulo do coelho. 
Vou pedir para os pais 
colocarem uma música o 
pulo do coelhinho para as 
crianças assistirem e imitar 
os gestos conforme a 
menina na música faz. 
 
 
 
 
 
 
 Objetivo: 

• Desenvolver a 
oralidade  

• Ampliar a atenção 
visual, concentração 

• Trabalhar contagem  

• Trabalhar 
coordenação motora 
fina  

• Despertar o prazer 
de ouvir histórias. 

• Reconhecer os 
personagens da 
história.   
 

Vídeo aula  
 
Hoje nossa atividade será 
com a tia Misia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 

• Desenvolver a 
oralidade  

• Ampliar a atenção 
visual, 
concentração 

• Trabalhar 
contagem  

• Trabalhar 
coordenação 
motora fina  

• Despertar o prazer 
de ouvir histórias. 

• Reconhecer os 
personagens da 
história.   



• Reconhecer os 
personagens da 
história.   

 

  
 
 

 

 


