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SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JULHO DE 2020 

LISTA DE COMIDAS TÍPICAS DE FESTA JUNINA 

DITADO ILUSTRADO 

Vocês sabem quais comidas são típicas dessa cultura brasileira do mês 

de julho? 

Como o mês de junho é a época da colheita do milho, grande parte 

dos doces, bolos e salgados, relacionados às festividades, são feitos 

deste alimento. Pamonha, curau, milho cozido, canjica, cuscuz, 

pipoca, bolo de milho são apenas alguns exemplos. 

E a atividade é: DITADO ILUSTRADO 

Encontre na imagem ao lado as comidas que são típicas do mês de 

junho.   

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE PALAVRAS: 
Maçã do amor 
Bolo de fubá 
Amendoim  

Pipoca 
Milho 
Doces  

 



CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO: DOBRADURA BALÃOZINHO 

Usando o sulfite colorido que a professora enviou você irá fazer o balãozinho seguindo as orientações do desenho ou do 

vídeo que a professora irá enviar. 

DEPOIS FAÇA UM DESENHO BEM BONITO USANDO O BALÃO QUE VOCÊ FEZ! 

O preparo dos materiais precisa ser realizado com antecedência. 
Apresente os materiais que serão usados: neste caso para o balão o sulfite 

colorido.  

Seguindo as orientações do desenho ou do vídeo que a professora irá enviar, as 

crianças com apoio de um adulto irão fazer a dobradura do balãozinho de festa 

junina. 

DESAFIO:  

As crianças irão incorporar a dobradura ao seu desenho e criar com base nessa 

interferência. 

Envie, por WhatsApp ou outra plataforma de comunicação com as famílias, 

a imagem de um desenho começado por você, e instigue as crianças a 

pensar como fariam para continuá-lo. Por mensagem, faça o convite: “Eu 

tenho um desafio para vocês! Que tal usar a criatividade e fazer um desenho 

com a dobradura do balão?” 

Para a realização do desenho pode-se propor outros materiais como canetinha, giz 

de cera, lápis de cor, recorte e colagem de bandeirinhas... Conforme a 

disponibilidade.  

Depois que finalizarem suas produções, poderão compartilhar o que fizeram 

aos seus amigos.   

 

VÍDEOS DO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=EXnI1YOegdY - Origami ou dobradura - Balão 
https://www.youtube.com/watch?v=ZurdFqTghdw Passo a passo: como fazer dobradura de balão 

TERÇA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2020 

CABEÇALHO NO CADERNO; 

MATEMÁTICA: JOGO COM NÚMEROS: CONTRUINDO SUA TRILHA 

Agora que você já jogou é hora de fazer o seu desafio, colocando nessa trilha 

todos os obstáculos que achar necessário. 

 RECORTE OS QUADRINHOS DA FOLHA QUE A PROFESSORA ENVIOU; 

 COLOQUE OS NÚMEROS NA SEQUENCIA.  

 ESCOLHA O SEU TEMA FAVORITO E ELABORE SEU CENÁRIO: PODE SER 

A ERA DOS DINOSSAUROS, UM PARQUE DE DIVERSÕES, UMA FLORESTA 

PERIGOSA, UMA CIDADE MOVIMENTADA... O QUE VOCÊ QUISER...  

QUAIS SERÃO OS DESAFIOS QUE OS JOGADORES TERÃO DE ENFRENTAR PARA CHEGAR AO FINAL?  

DEPOIS DE TUDO ELABORADO  MONTE  O FORMATO QUE TERÁ SUA TRILHA. 

     

LEITURA DA PASTA: SOLICITE QUE A CRIANÇA LOCALIZE O TÍTULO DITADO, dizendo:  

 “mostre pra mim onde está escrito CAI, CAI, BALÃO” 

https://www.youtube.com/watch?v=EXnI1YOegdY
https://www.youtube.com/watch?v=ZurdFqTghdw


“Nesta cantiga, onde está escrita a palavra BALÃO?” 

 “Tem outras palavras que terminam com o mesmo som de BALÃO?” (ÃO) 

 PINTE TODAS AS PALAVRAS NESSA CANTIGA QUE TEM O FINAL ÃO. 

QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2020 – EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2020 

CABEÇALHO NO CADERNO; 

ADIVINHAS: REALIZAR A ATIVIDADE DO LIVRO LER E 

ESCREVER (VERMELHO) NAS PÁGINAS: 31, 32 E 33 

 

 

 

 

 
 

 FAÇA A LEITURA DA ADIVINHA E LEIA PARA A CRIANÇA AS POSSÍVEIS RESPOSTAS: 

 PEÇA PARA QUE A CRIANÇA TENTE ENCONTRAR A PALAVRA QUE ACREDITA SER A RESPOSTA, DIZENDO: 

“COM QUE LETRA SERÁ QUE COMEÇA ESSA PALAVRA?” ou “QUE LETRAS USAMOS PARA ESCREVER ESSA PALAVRA?” 

 

DESAFIO: FORMANDO PALAVRAS COM SÍLABAS DIVERSAS 

FAZER A LEITURA DA POESIA: A CASA E SEU DONO (Elias José), garantindo que a criança 

tenha a poesia de memória, 

ONDE ESTÁ ESCRITO? Encontrar palavras na POESIA 

Escolha algumas palavras da POESIA para que as crianças possam, pela leitura de ajuste, 

encontrar no texto. Pergunte a eles, por exemplo: 

Onde está escrita a palavra MACACO? E a palavra JUMENTO? 

Se a criança tiver dificuldade, peça a ele que recite a poesia e retome a leitura até 

encontrar a palavra. 

- AGORA VAMOS FORMAR PALAVRAS COM AS SÍLABAS DO QUADRO: 

TENTE ENCONTRAR AS SÍLABAS QUE FORMAM O NOME DOS ANIMAIS DA POESIA. Depois escreva as 

palavras encontradas no seu caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

CA MA CO CA 
TA BRI JU MEN 
TO LHA BE  A 
RA BA TA FAN 
E LE TE  

As adivinhas ou charadinhas são textos que 

apresentam um enigma. Utilizam duplos sentidos ou 

semelhanças entre palavras para dar pistas, mas 

muitas vezes essas pistas criam mais dificuldade 

para os(as) alunos(as). Costumam agradar a crianças 

e adultos, tanto pelo desafio quanto pelo fato de 

serem em geral ideias divertidas. 



RECEITA:_____________________ 

INGREDIENTES: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2020 

CRIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO – RECEITA TÍPICA 

A receita poderá ser escolhida de acordo com as preferências das crianças e com as conveniências de materiais 

que a família dispuser em casa. 

Nesta atividade, as crianças irão participar da elaboração de uma receita escolhida em família. Grave um vídeo 

apresentando uma receita de sua preferência para as crianças e o envie para as famílias via whatsapp ou outra 

plataforma de comunicação que a rede esteja utilizando. No vídeo, apresente uma receita simples, a qual as 

crianças costumam consumir. Destaque cada parte dela: o nome, os ingredientes, as quantidades necessárias e o 

modo de preparo e vá mostrando o passo a passo no vídeo. Depois, mostre como ficou o prato e convide as 

crianças a fazer a receita preferida delas também, junto com familiares. 

Depois de escolhida a receita a ser feita separem, antecipadamente, os 

ingredientes e os utensílios necessários para o preparo da receita, de modo 

que fiquem todos acessíveis à criança. Oriente que permitam primeiro que a 

criança possa explorar tudo, sentir o cheiro, a textura e o peso dos 

ingredientes, experimentar o uso dos utensílios, de modo que ela possa ter 

experiências sensoriais diversas. 

Vamos fazer uma RECEITA BEM GOSTOSA junto com um adulto e escrever os 

ingredientes que iremos usar no nosso caderno. Pode ser a receita de sua 

preferência, pipoca, um bolo de fubá, de milho, bolinho de chuva, milho cozido, 

mingau de milho verde... entre outros... BOM APETITE!  

Depois queremos ver o resultado!!  

TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020 

CABEÇALHO NO CADERNO; 

JOGOS COM NÚMEROS- TRILHA 



COM SEU JOGO CONSTRUÍDO É HORA DE ELABORAR A FICHA COM AS INSTRUÇÕES PARA JOGAR EM UMA FOLHA 

SULFITE: 

NESSE CASO SERÁ NECESSÁRIA A AJUDA DE UM ADULTO PARA QUE SEJA O ESCRIBA. O ADULTO DEVE ESCREVER DA 

FORMA COMO FOR DITADA PELA CRIANÇA, TENDO O CUIDADO DE SEMPRE RELER PARA QUE A CRIANÇA ANALISE SE 

OUTROS ENTENDERÃO AS REGRAS DO SEU JOGO. 

JOGO TRILHA 

REGRAS DO JOGO DESENHO DE COMO JOGAR: 

MATERIAIS  

1 DADO 

1 TABULEIRO 

4 PEÕES 

 

COMO JOGAR 

 

 

 

 

 

 

QUARTA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2020 – EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2020 

CABEÇALHO NO CADERNO; 

CRIANDO UMA ADIVINHA PARA O GRUPO 

AGORA QUE VOCÊ JÁ OUVIU VÁRIAS ADIVINHAS É HORA DE CRIAR A SUA E ENVIAR NO GRUPO PARA 

QUE OS COLEGAS TENTEM ADIVINHAR A RESPOSTA: 

Explique que vão montar uma ADIVINHA e que uma boa ADIVINHA se faz começando de trás para 
frente!  

Para isso, peça que a criança pense em alguma coisa que ache interessante; Depois escreva o nome desse objeto no 
papel; 
 Agora que já sabem a resposta da charada eles devem pensar na PERGUNTA mais interessante que se possa fazer sobre 
esta coisa que escolheram. 
  
ESCREVA no papel algumas características (qualidades) desta coisa.  
  
Por exemplo: 
 A palavra, ORELHA (que é a resposta da adivinha). 
CARACTERÍSTICAS: A orelha escuta, mas não fala. O livro tem orelha. Tem orelha de todos os tamanhos.  
Logo após o aluno deverá montar a charada: 
 

O que é o que é, que escuta, mas não fala, tem no livro e na gente? 
Resposta:  A orelha.  

 

ESCREVA NO CADERNO A ADIVINHA QUE VOCÊ CRIOU E DESENHE OU ESCREVA A RESPOSTA. 

PASTA DE LEITURA: ESCOLHA UMA CANTIGA JUNINA DA PASTA. CANTE  E ESCREVA DO SEU JEITO NO CADERNO. 

Atividades para ajudar as crianças no processo de alfabetização: 

PRÁTICAS DE LEITURA 

 Ler livros infantis com as crianças. 



 Ler receitas de bolo (ou outros preparos) junto com os filhos, para que eles separem os ingredientes, observem 

as medidas e participem da produção do prato. 

 Ler trechos de notícia de jornal e comentar sobre o assunto lido. 

 Abrir sites voltados a crianças e ler as informações ali presentes. 

 Ler a biografia de um cantor que a criança gosta muito. 

 Ler junto com a criança as instruções de um jogo para depois jogarem juntos.   

 Ler para si mesmos (os adultos) e compartilhar esse comportamento com os filhos, comentando sobre o que 

estão lendo ou o que diz o livro, por exemplo. 

 Observar junto com as crianças as embalagens de produtos e o que está escrito ali. 
 

PRÁTICAS DE ESCRITA 
 

 Se fazer de escriba para a criança: ela dita e a mãe escreve. Podem ser as regras do jogo, uma receita ou um 

trecho de história que leram juntos. “Essa é considerada uma linguagem escrita da criança em que ela só não 

está grafando do próprio punho porque não sabe escrever mas vai ditar pensando como se escrevesse”, diz 

Patrícia Diaz. 

 Sugerir que a criança recorte letras de revistas antigas e com elas arme palavras que conhece – seu nome, dos 

amigos e familiares, por exemplo. 

 Sugerir que a criança escreva, da forma que ela conseguir, a lista de compras do supermercado, a lista dos 

amigos que mais sente saudade, o recado para os avós ou os aniversariantes do mês. 

 Criar calendários e sugerir às crianças que preencham com os dias da semana e façam anotações de como 

estava o tempo, por exemplo. 

 Aproveitar o momento de home office e trabalho no computador para sugerir que a criança brinque ao lado, 

digitando também em um teclado velho ou de papelão. 

PRÁTICAS ORAIS 

 Pedir que a criança reconte histórias lidas (ou ouvidas), podendo criar uma nova versão para o final da história. 

 Usar trechos de histórias conhecidas para brincar de teatro, sugerindo que a criança mude o tom de voz de 

acordo com o personagem representado. 

Fonte:  https://cangurunews.com.br/processo-de-alfabetizacao/ - (16/07/2020) 

 

SEXTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 2020 - Escolher uma história para contar aos alunos. 

 

 

 

 

https://cangurunews.com.br/processo-de-alfabetizacao/

