
        

 

  

 
 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES À DISTÂNCIA – 23 a 27 de março 
 

Professora: Camila Garcia / Fabiana Moisés Ano/Turma: INFANTIL III A e B / 2020 
 

SEGUNDA 
Data: 23/03/2020 

 

TERÇA 
Data: 24/03/2020 

 

QUARTA 
Data: 25/03/2020 

QUINTA 
Data: 26/03/2020 

SEXTA 
Data: 27/03/2020 

1) Monteiro Lobato 

começou a se interessar 

pelo mundo da escrita 

ainda criança. Ele 

visitava a biblioteca e lia 

muitas histórias dos 

Irmãos Grimm e Hans 

Christian Andersen. 

2)  Escolha uma 

dessas histórias: 

Chapeuzinho 

Vermelho 

https://www.euleiop

araumacrianca.com.

br/historias/chapeuzi

nho-vermelho/  

  

As Sete Cabritinhas e 

o Lobo: 

http://espacodeleitura.la

bedu.org.br/livros 

 

1) Você sabia? 
Monteiro Lobato gostava 
de escrever cartinhas 
para seus amigos e 
criava nomes para 
assiná-las. Vamos 
brincar igual Monteiro?  

2) Faça duas 
cartinhas: uma para 
entregar para um 
familiar e outra para 
entregar para um amigo 
da sala. Quando voltar 
as aulas, você entregará 
pessoalmente a ele. Ah, 
não se esqueça de 
inventar um apelido para 
você e escrevê-lo na 
cartinha. Pode escrever, 
desenhar, fazer 
colagens... Use e abuse 
da criatividade. 

1) Assista ao vídeo: O 
Bolo da Tia Nastácia. 
https://www.dailymotion
.com/video/x5evd2k 

Você acha que Emília agiu 
corretamente? O que você 
faria no lugar dela? Esse 
vídeo mostra que a Emília 
errou, mas ela tentou 
corrigir seu erro. Ela nos 
ensinou uma grande lição 
nesta história!!! 

2) Agora, aproveite o 
momento em casa e junto 
com sua família escolha 
uma receita de um doce 
ou salgado para fazer em 
família.  Não esqueça que 
criança deve ter sempre 
adultos ao lado para 
mexer na cozinha. 
Registre em uma folha de 
sulfite a receita escolhida. 

Você conhece o Saci 
Pererê? Você sabia que o 
primeiro livro que Monteiro 
Lobato escreveu foi desse 
personagem? 

Aproveite a tarde para fazer 
uma sessão Cinema com 
pipoca com sua família. 
Assista ao vídeo: O Saci 
esteve aqui? 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=idEAUTOtl9Q 

Agora, arraste o sofá, tire o 
tapete e vamos dançar ao 
som do Saci-Pererê. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5di8MFqn2Bs 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ss0aQKZDlzY 

Você já descobriu 
algumas características 
do Saci Pererê. Monte um 
livrinho com folhas de 
sulfite e ilustre as 
características desse 
personagem. Não 
esqueça de colocar o 
nome do livro, o seu nome 
como escritor e ilustrador. 
Capriche em suas 
ilustrações, seus amigos 
vão apreciar!!! 
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Sugestão:  A nossa querida bibliotecária gravou a contação de uma linda história! Para assistir acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NqCYDBXGj5g&feature=youtu.be  

 

 

 O Patinho Feio 

https://pt.slideshare.net/

SCPRodrigues/o-

patinho-feio-

16255250?next_slidesh

ow=1 

 

A Princesa e a Ervilha 

http://pt.slideshare.net/A

nyTabuada/a-princesa-

e-a-ervilha-40087838 

 

Peça para alguém ler 

para você, e em uma 

folha de sulfite, faça o 

desenho da parte que 

mais gostou da história. 

Capriche no desenho. 

Posteriormente você 

mostrará aos seus 

amigos  

Você pode escrever a 
receita e colar uma foto, 
recortar e ilustrar através 
de desenho. 

Quando estiver pronto, se 
deliciem juntos com essa 

gostosura!!! 

Bom apetite!!!                                                                                      
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ROTEIRO DE ESTUDOS  À DISTÂNCIA INFANTIL III - Inglês 

Semana 23/03 a 27/03    Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Let’s go!!! 
 

Dia 23/03 – Assistir ao vídeo abaixo sobre Shapes. Agora são outras.    

The shapes song-https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8 

Dia 24/03 – Busque na sua casa as formas vistas no vídeo e faça um desenho em folha avulsa.  

Dia 25/03 – Vamos brincar com o Daniel the tiger’s.  

https://pbskids.org/daniel/games/sandcastle/ 

Dia 26/03 – Let’s make a boat? Com as formas abaixo recorte e monte um barco em uma folha avulsa.  

1. Imprima ou desenhe as formas em uma folha avulsa recorte-a. 

2. Deixe a criança usar sua imaginação para formar um barco. 

3. Após montado cole em uma folha sulfite.  

Dia 27/03 –Agora que já conhecemos as formas e seus nomes em inglês, vamos chamar a família para brincar de Simon Say’s. Nessa 

brincadeira uma pessoa fala _ Simon Say’s ...  os demais respondem _ What Simon? ... Find a circle (encontre um círculo). Assim que todos 

acharem o círculo que for o Simon pode falar uma nova Shape. Vamos tentar? Depois conversaremos em sala como foi a brincadeira.  

Obs. Lembre-se de colocar suas atividades em uma pasta para que eu possa ver tudo o que você fez nesse período.  
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