Sugestões para realizar com seus
filhos e manter uma rotina diária de
estímulos em casa.

CRIANÇAS PEQUENAS – PRÉ I E II
De 4 anos a 5 anos e 11 meses
*As atividades propostas também podem ser realizadas pelas crianças com deficiência, respeitando suas limitações: intelectuais, físicas, comportamentais e/ ou sensoriais.

•
•
•
•
•

Divertir e trabalhar os sensos de autoproteção e estratégia.
Desenvolver o ritmo e o pensamento rápido.
Estimular a criança a superar desafios.
Fixar o conhecimento das letras que a criança já aprendeu na escola.
Brincar de faz-de-conta.

Segunda-feira
Acessar o link da história ou, se
tiver o livro em casa, fazer a
leitura de “João e o pé de
feijão”.

Terça-feira
Recontar a história de “João e o
pé de feijão”.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ECwNnndODpg&t=1s

Quarta-feira
Brincar com os nomes das
pessoas da casa:
“– Fulano comeu pão na casa
do João (2X).
– Você sim!
– Eu não!
– Então, quem foi?
– Foi Fulana!”

Quinta-feira

Sexta-feira

Brincar de contar grãos de
feijão, pegando com um
prendedor de roupas.

Escrever o nome de outra
história com o personagem
João, exemplo: “João e Maria”.

Brincar de construir um gigante
com objetos que tiver em casa.

Desenhar os personagens.

Escrever os nomes das pessoas
que brincaram com a música.

Plantar grãos de feijão em um
pequeno vaso.

Escrever os números do
calendário até o dia de hoje.
.

Escrever um nome bem grande
para seu gigante.

Escrever o nome dos
personagens.

Ler uma história preferida.

Desenhar com grãos de feijão.

Desenhar animais da fazenda.

Para leitura de livros ver na internet “Livros digitais paradidáticos”, acesse: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/

Antes de começarmos as nossas atividades, é importante sempre estar se aquecendo para
estarmosmaisanimados,entãosugiroqueescuteeacompanheosmovimentosdamúsica“Head,
Shoulders, Knees and Toes” no Youtube. Ela é ótima para apresentar os membros do corpo e
treinar a coordenação motora! Vamos começar? O link para acessar a música éesse:
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0.
Lembre-se de colocá-la antes de todos os desafios, ein?

