
 

  



 
 

 

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. 

Demonstrar empatia pelos outros. Identificar e valorizar as características de seu corpo. Compreender e realizar hábitos de higiene e alimentação.  Comunicar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita, desenhos e outras formas de expressão. Demonstrar noção de tempo. Reconhecer e classificar diversas 

formas.    

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

AS BORBOLETAS 
Brancas, azuis, amarelas,  

E pretas 
Brincam, na luz,  

As belas borboletas. 
Borboletas brancas 

São alegres e francas. 
Borboletas azuis 

Gostam muito de luz. 
As amarelinhas 

São tão bonitinhas! 
E as pretas, então... 
Oh, que escuridão! 

 
Após a leitura do poema de 
Vinícius de Moraes, peça à 

criança que desenhe as 
borboletas e pinte nas cores 

indicadas. 
 

Comunicar ideias por meio da 
linguagem oral e escrita 

PINTURA COM PAPEL ALUMÍNIO 
Você vai precisar de: 

papel alumínio, tinta, guache, 
pincel e papel 

O primeiro passo é preparar a 
mesa para fazer a atividade, 

preparando as tintas.  
Corte um pedaço de papel 

alumínio e prenda-o na mesa 
usando a fita adesiva. Depois é só 

deixar a criança pintar.  
O papel de alumínio não absorve 
a tinta e demora um bom tempo 
para secar. Você vai aproveitar e 

fazer do papel alumínio um 
carimbo! Basta pressionar o 

papel branco na pintura em papel 
alumínio enquanto tinta ainda 

está molhada. 
 

A cor, a textura e o “barulhinho” 
do papel laminado serão 

excelentes atrativos para manter 
a atenção da criança. 

PAREAMENTO DE MEIAS 
Você vai precisar: 

5 a 10 pares de meias 
5 a 10 pregadores 
2 cestos pequenos 

Coloque os pares de meia 
misturados em um pequeno 

cesto. Em outro, deixe os 
pregadores. O objetivo da 

atividade é que a criança una os 
pares de meia com uso do 

pregador. 
Conte com a criança todas as 

meias e todos os prendedores, 
Conte de dois em dois, questione 

o que tem mais e menos, e 
quanto a mais. 

https://www.criandocomapego.c
om/pareamento-de-meias-
atividade-de-vida-pratica/ 

FAMÍLIA 
 

Desenhe coisas que as 
pessoas da família gostam, 
representando cada uma. 

Coloque numa caixa os 
desenhos. A criança precisa 

retirar o desenho e 
relacionar quem é o familiar 
que gosta daquele objeto. 

Depois, faça uma lista com o 
nome das pessoas e do que 

gosta. 
 

Demonstrar empatia pelos 
outros 

FAÇA CORES DESAPARECEREM 
Você vai precisar de: 

Papel sulfite, lápis, tesoura, régua,  
canetinhas coloridas, cola e barbante 

Desenhe um círculo de cerca de 15 
centímetros de diâmetro no papel e recorte-o. 

Use a régua e o lápis para dividi-lo em seis 
pedaços iguais. Pinte cada uma das “fatias” 

com cores semelhantes às do arco-íris.  
Em seguida, recorte um círculo de papelão do 
mesmo tamanho e cole-o ao sulfite pintado. 
Agora faça dois furos próximos ao centro do 
círculo. Corte um fio de barbante de 90cm e 
atravesse cada ponta dele em um dos furos. 

Amarre as pontas. Segure as duas alças que se 
formaram e gire o disco de modo a torcer o 

barbante dos dois lados. Depois puxe as alças 
para longe do disco. O disco vai girar bem 

rápido e as cores vão desaparecer. 
Leia mais em: 

https://super.abril.com.br/ideias/6-
experimentos-para-ensinar-ciencia-as-

criancas/ 

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

Para leitura de livros, ver na internet “livros digitais paradidáticos”. Trabalhar a leitura do alfabeto todos os dias da semana. 
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ATIVIDADES DE LÍNGUA INGLESA 
Vocabulary: Pets (Animais de estimação) 

 
 

Como realizar: PREZADOS PAIS E RESPONSÁVEIS, SIGAM O PASSO A PASSO PARA AUXILIAR O ALUNO A COMPLETAR AS ATIVIDADES. SE POSSÍVEL ACESSE OS LINKS 
ABAIXO: 
https://www.youtube.com/watch?v=oDDkLGcje00 
 
Atividade 1 – Assistir ao vídeo e pronunciar as palavras em inglês. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 2 – Desenhe em seu caderno um animal que voa (fly), nada (swim) e anda (walk). 
Habilidades a serem desenvolvidas:  
(BMCITA EILI03) Comunicar-se utilizando suas preferências e gosto quanto aos brinquedos e animais de estimação. 
(BMCITA EILI05) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas (brinquedos, formas geométricas, animais). 
(BMCITA EILI06) Reconhecer e diferenciar as formas geométricas, brinquedos, animais de estimação, estabelecendo relação de comparação entre os objetos. 
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