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Olá Querida Família! 

 

Segue aqui, o segundo roteiro de atividades para as nossas crianças.  

Valendo lembrar alguns itens muito importantes: 

● Faça as atividades com calma; 

● Estimule a criança a fazer o seu melhor, sem forçar.. Entenda que cada 

criança tem seu tempo, e suas habilidades; 

● Reserve um espaço para a criança realizar as atividades. Um espaço 

tranquilo e confortável, dentro de suas possibilidades; 

● Mantenha a calma sempre! Caso algo fuja do seu controle, saia, dê alguns 

minutos, e depois retorne para auxiliá-lo; 

● Não façam pela criança! Vocês podem e devem ajudá-Los, mas não fazer 

por..  

● Façam com que esse momento seja mais tranquilo para todos! Então, vamos 

aproveitar, e ter alguns minutos, alguns momentos com o bem mais precioso 

de vocês. 

● Um pedido importante, no início da atividade, peça para que a criança 

anote a data em que a atividade esta sendo feita ( para que exercite a 

escrita dos números ), e  ao término de cada atividade ( diária ), peça 

para que a criança registre no final da folha, o seu nome completo ( 

reforçando sempre a sua escrita e ate mesmo a sua  identidade). 

● Fiquem calmos! Caso não consigam realizar todas a tarefas do dia, não tem 

problema! São sugestões.  

 

Vocês podem realizar em outra oportunidade. O momento é de calma. 

Queremos o melhor para todos! 

 

Aproveitem o ROTEIRO DE ATIVIDADES! 



 

SEGUNDA-FEIRA 

 

 

ATIVIDADE 01 

Vamos começar o nosso 2° roteiro de atividades, com a leitura da História " Bom dia 

todas as cores" 

 

Referência 

https://pt.slideshare.net/mobile/emeicantinhodoceu/bom-dia-todas-as-cores-

14804669 

 

● Você pode ler a história, em um lugar inusitado.. Por exemplo: Embaixo de 

uma árvore; embaixo de uma cabana feita de lençóis e travesseiros, no 

quarto.. Usem a imaginação de vocês! 

● Posterior a leitura, peçam p que a criança reconte a história brevemente, 

pontuando começo, meio e fim. 

● Após o reconto, solicite  que a criança ilustre o momento que mais gostou da 

história. 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 02 

 

https://pt.slideshare.net/mobile/emeicantinhodoceu/bom-dia-todas-as-cores-14804669
https://pt.slideshare.net/mobile/emeicantinhodoceu/bom-dia-todas-as-cores-14804669


VAMOS REALIZAR UMA ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

● Nessa atividade, vocês responsáveis, podem passar as questões para uma 

folha de papel, não sendo necessária a impressão.  

●  Importante deixar a criança pensar antes responder, respeitando então o seu 

tempo. 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE 03 

Vamos brincar de adivinhas?  

Queridos Pais, as crianças adoram essa brincadeira.. Esse tipo de atividade 

estimula o raciocínio lógico de uma maneira esplêndida.  

Deixem as crianças pensarem bastante, caso não consigam responder, vocês 

podem dar dicas, sem falar a resposta. Caso não consigam solucionar a questão, aí 

sim vocês falam qual é a adivinha.  

O QUE É, O QUE É? 

TEM COROA, MAS NÃO É REI 

TEM ESPINHOS, MAS NÃO É ROSEIRA 

É O..... 

                                                                         
                                                         LARANJA                                    ABACAXI 

MORANGO    
Desenhos:https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-grupo-de-friuts-e-de-bagas-lineares-tirados-m%C3%A3o-

esbo%C3%A7ados-ma%C3%A7%C3%A3-abacaxi-laranja-uva-banana-morango-image71123712 

 

O QUE É, O QUE É? 

 

PITANGUEIRA DA PITANGA. 

MANGUEIRA DÁ MANGA. 

BANANEIRA DA BANANA. 

LARANJEIRA DÁ 

                                

   LARANJA                            BANANA                                       MORANGO 

 

DESENHOS:https://www.pinturasdoauwe.com.br/2019/12/desenhos-de-frutas-para-colorir.html 

 

https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-grupo-de-friuts-e-de-bagas-lineares-tirados-m%C3%A3o-esbo%C3%A7ados-ma%C3%A7%C3%A3-abacaxi-laranja-uva-banana-morango-image71123712
https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-grupo-de-friuts-e-de-bagas-lineares-tirados-m%C3%A3o-esbo%C3%A7ados-ma%C3%A7%C3%A3-abacaxi-laranja-uva-banana-morango-image71123712
https://www.pinturasdoauwe.com.br/2019/12/desenhos-de-frutas-para-colorir.html


 

 

- Finalize a atividade, pedindo que a criança tente formular uma adivinha, para que 

você pai/mãe/responsável,tente RESPONDER E acertar. 

 

 

TERÇA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 01 

 

Queridos Pais, hoje é dia de trabalharmos sobre o Corpo Humano com a criança.  

É de extrema importância que a criança se conheça. E para isso, precisamos que 

ela saiba nomear as partes do corpo,  e também, e saiba dizer qual a importância de 

uma boa higiene ( lembrando a todo o momento, a necessidade de sempre 

lavarmos as mãos, ressaltando o período que estamos vivendo ).  

Com isso, indico que vocês Pais/Responsáveis, mostrem o vídeo a seguir para a 

criança: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qelEiERtEUY 

 



● Após a criança ter visualizado o vídeo, converse com a criança sobre as 

partes do seu corpo. 

Aponte para as partes do seu corpo, e peça para ele dizer o nome. Assim, 

conseguirá notar, se ele realmente conhece. 

● Posteriormente, peça para que a criança faça um desenho em uma folha, e o 

ajude a nomear as partes. Você pode soletrar as letras, salientando o som de 

cada sílaba. É importante que a criança consiga identificar os sons, 

relacionando as consoantes e as vogais.  

 

Após essa atividade, vamos realizar essa tarefa, que pode ser passada em uma 

folha de caderno, não tendo a necessidade de ser impressa. Mas, a criança precisa 

fazer o registro.  

Relembre a Criança, sobre as VOGAIS: A, E, I,O,U.  

ENTÃO, A CRIANÇA IRÁ OLHAR O DESENHO QUE ESTÁ NA ATIVIDADE, E 

IDENTIFICAR QUAL A VOGAL QUE  FALTA, PARA COMPLETAR A 

PALAVRA/SÍLABA.  

Relembrando, exercite com a criança o som de cada letra. 

 

https://www.pinterest.pt/pin/583286589208354784/ 

   P_____ 

 

https://www.pngwing.com/pt/free-png-bbkvn 

   P____RN____ 

 

 

 

https://www.pinterest.pt/pin/583286589208354784/
https://www.pngwing.com/pt/free-png-bbkvn


https://galeria.colorir.com/o-corpo-humano/braco-pintado-por--1444717.html 

  BR____Ç____ 

 

https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-m%C3%A3o-humana-dos-desenhos-animados-que-mostra-cinco-dedos-

image87864651 

 

 

 

 

 

 

 

 

M _____  ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://galeria.colorir.com/o-corpo-humano/braco-pintado-por--1444717.html
https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-m%C3%A3o-humana-dos-desenhos-animados-que-mostra-cinco-dedos-image87864651
https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-m%C3%A3o-humana-dos-desenhos-animados-que-mostra-cinco-dedos-image87864651


 

ATIVIDADE 02 

 

Agora vamos fazer leitura de uma Parlenda: 

https://www.pepitoatividades.com/2018/08/parlendas-ilustradas-para-mural.html 

 

 

SE POSSÍVEL, COPIE A PARLENDA EM UMA FOLHA DE PAPEL, E PEÇA PARA 

QUE A CRIANÇA APONTE O DEDO, CONTANDO: 

● QUANTAS VOGAIS TEM NESSA PARLENDA?  

● TEM A LETRA P? 

● QUANTAS VEZES A PALAVRA SAPO SE REPETE? 

● CIRCULE A PALAVRA VENTO. 

 

É IMPORTANTE QUE A CRIANÇA RESPONDA ORALMENTE, E SE 

POSSÍVEL, REGISTRE AS RESPOSTAS.  

 

 

ATIVIDADE 03 

 

Vamos falar sobre o CALENDÁRIO?  

As crianças adoram.  

https://www.pepitoatividades.com/2018/08/parlendas-ilustradas-para-mural.html


Vocês podem passar a questão para uma folha de caderno, não precisa ser 

impresso.  

 

 

 

Converse com a criança sobre a atividade, ressaltando a importância dos 

números, e da noção de tempo. 

 

ATIVIDADE 04 

 

Aqui irão algumas sugestões de músicas, para deixar as crianças mais 

tranquilas.. E vocês Pais/Responsáveis, também! Sabemos que a relação de 

afetividade entre a família é muito valiosa! 

● Aproveite esse momento, e dance com a Criança! 

 

- Música: cabeça, ombro, joelho e pé.  

- Música: Estátua. 

- Música: Minha Boneca de lata. 

Boa diversão! 



 

 

 

QUARTA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 01 

 

Contação de História: 

 

 

Referência: 

https://pt.slideshare.net/mobile/anthonielly/o-ch-das-dez 

 

● Lembrando que a contação de História pode ser feita em diversos lugares da 

sua casa, utilizando até objetos para complementar o momento.  

● Posteriormente, peça para que a criança reconte momentos da história, para 

que ela trabalhe a memorização e sua oralidade.  

● Solicite que a criança faça um desenho da parte que a criança mais se 

interessou da História. 

 

 

ATIVIDADE 02 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/mobile/anthonielly/o-ch-das-dez


 

VAMOS RELEMBRAR AS VOGAIS! 

 

 

      AS VOGAIS 

ISABEL CRIATINA S. SOARES. 

 

 

CONHECI UMAS LETRINHAS 

QUE SÃO TÃO ESPECIAIS 

TODAS TÊM SUA IMPORTÂNCIA 

NISSO ELAS SÃO IGUAIS! 

 

DIZEM SER TÃO AMIGUINHAS 

E EM NADA SÃO RIVAIS 

JUNTINHAS NAS PALAVRAS 

SÃO ELAS AS VOGAIS! 

 

 

1- PINTE SOMENTE AS VOGAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Essa atividade não precisa ser impressa. Você Pai/Responsável pode 

transcrever o conteúdo para uma folha, e pedir que a criança responda 

posteriormente.  

 

U 

 G   E 

  I  O   B 

 A 

Q 

  P 



Após essa atividade, aproveite o texto sobre as vogais, e faça um desafio a criança. 

Qual?  

Peça a criança que identifique quais as vogais que estão faltando, para completar 

cada palavra. Ressaltando sempre o som da vogal, e das sílabas.  

https://br.pinterest.com/pin/629167010414440422/ 

 

 

animaisparacolorir.com/wp-content/uploads/2018/02/peixes-para-colorir-17.jpg 

 

 

 

http://desenhosparaimprimirecolorir.blogspot.com/2012/09/desenhos-de-animais-para-colorir.html 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/794322453008302475/ 

 

C  C H  R R  

P   X  

G  T  

P  P  G    

https://br.pinterest.com/pin/629167010414440422/
http://desenhosparaimprimirecolorir.blogspot.com/2012/09/desenhos-de-animais-para-colorir.html
https://br.pinterest.com/pin/794322453008302475/


 

ATIVIDADE 03 

 

Vamos agora fazer uma atividade sobre o Alfabeto.  

Como as atividades anteriores, você pode transcrever as atividades em uma folha 

para serem respondidas pela criança. Não precisa ser impressa. 

 

A B C D E F G 

       

H I J K L M N 

       

O P Q R S T U 

       

V W X Y Z 

     

 

ESCREVA AS VOGAIS: 

 

 

    

 

ESCREVA AS CONSOANTES:  

       

       

       

       

 

 



 

As crianças em sala, conforme a nossa rotina, sempre exercitam dinamicamente a 

leitura do Alfabeto, destacando as vogais e consoantes.  

Vocês Pais/Responsáveis podem auxiliá-los caso sintam dúvidas ao responder. 

Peça para que a criança responda oralmente, e registre na folha também.  

 

Caso a criança não consiga identificar alguma letra, tente fazer com que ele se 

recorde pelo som que ela faz…  

 

 

ATIVIDADE 04 

 

Nossa próxima atividade, será sobre os números.  

Diariamente, em sala, lembramos os alunos da importância dos numerais, e o 

quanto São presentes em atividades simples.  

 

Agora, teremos uma atividade, para que a criança complete os números que estão 

faltando, e posteriormente respondam as questões: 

 

 

 

 



 

Aproveite a atividade sobre a contagem, e relembre com a criança, em quais 

momentos do nosso dia, precisamos usar os números. Por exemplo: 

- Em nosso calendário 

- Nas horas 

- Na contagem de dinheiro para comprar algo 

- E quando vamos cozinhar algo? Utilizamos os números?  

 

Para dar continuidade a essa indagação, vou dar uma dica de receita, que é 

simples, e muito deliciosa! 

Aproveite a oportunidade, e tenha um momento com CRIANÇA 

Preparados?! 

 

● EXERCITEM COM AS CRIANÇAS A CONTAGEM DOS INGREDIENTES; 

● A CONTAGEM DOS BISCOITOS A SEREM FEITOS; 

● A CONTAGEM DO TEMPO QUE FICARAM NO FORNO.  

 

RECEITA 

 

 

BISCOITO DE MAIZENA 

INGREDIENTES: 

200G DE MAIZENA 

5 COLHERES DE SOPA DE FARINHA DE TRIGO 

5 COLHERES DE SOPA DE AÇÚCAR 

3 COLHERES DE SOPA DE COCO RALADO 



1 XÍCARA DE MARGARINA SEM SAL 

 

MODO DE PREPARO: 

1- AMASSE BEM A MAIZENA COM OS OUTROS INGREDIENTES, ATÉ QUE 

FORME UMA MASSA LISA E CONSISTENTE; 

2- EM SEGUIDA, FAÇA BOLINHAS E COLOQUE-AS EM UMA ASSADEIRA, E 

ACHATE AS BOLINHAS COM O GARFO; 

3- ASSE EM FORNO MODERADO, ATÉ QUE FICAREM LIGEIRAMENTE 

CORADAS NA PARTE DE CIMA E DE BAIXO; 

4- OBS.: MANTENHAM OS BISCOITOS EM RECIPIENTE LIMPOS E FECHADOS. 

 

REFERÊNCIA: 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/7511-biscoitos-de-maizena.html 

 

 

*OBSERVAÇÃO: RELEMBREM AS CRIANÇAS DE SEMPRE LAVAREM AS 

MÃOS, E TOMAREM CUIDADO COM A PREPARAÇÃO DA RECEITA. 

LEMBREM-SE QUE: CRIANÇA NÃO PODE MEXER NO FOGÃO! SOMENTE OS 

ADULTOS.  

 

 

● QUERIDOS PAIS/RESPONSÁVEIS, ESSA RECEITA, É APENAS UMA 

SUGESTÃO. CASO QUEIRAM MUDAR PARA OUTRA RECEITA, NÃO 

TEM PROBLEMA. FAÇAM COM INGREDIENTES QUE VOCÊS TENHAM 

NO MOMENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/7511-biscoitos-de-maizena.html


QUINTA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 01 

 

PAIS/RESPONSÁVEIS, INFELIZMENTE NÃO ESTAMOS EM MOMENTO MUITO 

AGRADÁVEL, MAS TEMOS QUE NOS LEMBRAR QUE A NOSSA PRIORIDADE 

SÃO AS CRIANÇAS… 

E COMO A PÁSCOA ESTÁ CHEGANDO, HOJE SERÁ DIA DE CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIA SOBRE… 

 

 

Referência: 

https://pt.slideshare.net/mobile/stellasorg/o-coelhinho-que-no-era-da-pscoa-

ruth-rocha-46662146 

 

Uma história extremamente lúdica e divertida! 

 

● Faça a leitura da História para a criança; 

● Posteriormente, peça para que ela responda oralmente, o que mais lhe 

chamou atenção durante a leitura; 

● Pergunte a ela: - " Quantos personagens tem na história?" 

● Sobre o que essa história fala?  

● Exercite a interpretação da criança,  referente as leituras feitas. 

● Logo após, peça para que a criança faça uma ilustração do que entendeu da 

história. 

https://pt.slideshare.net/mobile/stellasorg/o-coelhinho-que-no-era-da-pscoa-ruth-rocha-46662146
https://pt.slideshare.net/mobile/stellasorg/o-coelhinho-que-no-era-da-pscoa-ruth-rocha-46662146


 

ATIVIDADE 02 

Ressaltando sempre o entendimento das letras: consoantes e vogais, faremos uma 

atividade que pode ser transcrita para outra folha, ou se possível, impressa: 

Trabalharemos também a contagem de letras. 

É importante que deixe a criança tentar fazer sozinha, é auxiliá-la sempre que 

preciso for. 

Lembrando de corrigi-las calmamente, para que mantenha a tranquilidade da 

criança. 

 

LEIA A PALAVRA E PINTE SEGUINDO A LEGENDA 

 

 

 

 

 VOGAIS 

 

 CONSOANTES 

 

RESPONDA DE ACORDO COM A PALAVRA PÁSCOA 

 

 LETRA INICIAL: 

 

 

LETRA FINAL: 

 

 

QUANTAS VOGAIS A PALAVRA TEM? 

 

 

QUANTAS CONSOANTES A PALAVRA TEM? 

 

 

QUANTAS LETRAS A PALAVRA TEM? 

PÁSCOA 



 

ATIVIDADE 03 

Vamos para uma outra atividade de Adivinha?  

Relembre a criança, do momento anterior, em que se foi trabalhado as Adivinhas.  

● Foi prazeroso?  

● Vamos fazer novamente?  

Mostre a imagem para a criança, ela pode associar de imediato, ou não. O 

importante é que ela tente.  

Posteriormente, peça para ela fazer o mesmo em uma folha de papel.  

Dessa vez, ela fará o desenho em uma folha, e oralmente, sem que você 

olhe para o que foi feito,  ela falará a Adivinha para você.  

Boa diversão! 

Vamos lá! 

1- O QUE É O QUE É ANDA COM OS 

PÉS NA CABEÇA? 

 https://br.pinterest.com/pin/732609064355604329/ 

                 
 

2- O QUE É, O QUE É? 

TEM COROA, MAIS NÃO É REI  

TEM ESCAMA , MAS NÃO É PEIXE 

http://desenhos-para-colorir.info/desenho-de-piolho-para-colorir-e-

pintar.html 

                               

3- O QUE É, O QUE É? 

QUE CHEIRA CHULÉ? 

https://br.pinterest.com/pin/530298924875400628/ 

                              

4- O QUE É, O QUE É? 

TEM PERNAS, MAS NÃO PODE ANDAR 

         http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/nariz-desenho-para-

colorir/725a207c15eba7f639bae00b0a39ed03 

                 

                    

https://br.pinterest.com/pin/732609064355604329/
http://desenhos-para-colorir.info/desenho-de-piolho-para-colorir-e-pintar.html
http://desenhos-para-colorir.info/desenho-de-piolho-para-colorir-e-pintar.html
https://br.pinterest.com/pin/530298924875400628/
http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/nariz-desenho-para-colorir/725a207c15eba7f639bae00b0a39ed03
http://www.ultracoloringpages.com/pt/p/nariz-desenho-para-colorir/725a207c15eba7f639bae00b0a39ed03


 

 

 

ATIVIDADE 04 

 

Queridos Pais/Responsáveis 

 Essa próxima atividade, será feita com o auxílio dos números sobrepostos.  

Esses números que estão abaixo, podem ser impressos, ou, vocês podem fazem 

manualmente em uma Folha, mas, é necessário que seja dessa forma: 

● Números de 0 à 9 

● Números: 10, 20, 30 e 40. 

Vocês solicitaram que as crianças formem alguns números, como por exemplo:  

- Erika, usando as fichas, forme o número 24.  

Dessa forma, ela pegará o papel que esta com o número 20, e o papel que esta 

com o número 4, colocando sobre o número 0. Formando então, o número 24. ( por 

isso, essas fichas, chamam-se sobrepostas.. Porque ao formar os números pedidos, 

ela sobrepõe o número 0 ). 

 



 



 

Segue a atividade, com o uso das fichas sobrepostas. 

USANDO AS FICHAS SOBREPOSTAS CONTRUA OS NÚMEROS SOLICITADOS 

E REGISTRE 

TREZE 

 

VINTE E TRÊS DEZESSEIS 

DEZENOVE 

 

ONZE VINTE E UM 

DOZE VINTE E CINCO 

 

TRINTA E CINCO 

 

- Peçam para que a criança registre os números em uma folha.  



 

 

SEXTA-FEIRA 

 

ATIVIDADE 01 

 

Aproveitando a chegada da Páscoa, a atividade trará a leitura breve do Texto, 

Coelho Leleco. Logo após, peça para que a criança responda oralmente as 

questões sugeridas.  

 

COELHO LELECO 

ISABEL CRISTINA SOARES 

LELECO É UM COELHO AMIGO. ELE LEVA COUVE PARA JOCA TODOS OS 

DIAS. 

CEDO ELE SAI DA SUA TOCA E VAI VISITAR JOCA. 

JOCA RECEBE LELECO TODO FELIZ E DÁ UMA CENOURA PARA ELE. 

 

1- O QUE LELECO DÁ PARA SEU AMOGO COMER? 

CENOURA 

 CEBOLA 

 COUVE  

COGUMELO 

2- ONDE LELECO MORA 

NA TOCA 

NA CASA 

NA RUA 

NA FLORESTA 

3- O PRINCIPAL PERSONAGEM DA HISTÓTIA É: 

JOCA 

LELECO 

JULIA 

LEVI 

 



● Caso perceba que a criança sente dificuldade em responder as questões, leia 

novamente, devagar, para que possa interpretar corretamente.  

 

 

 

 

ATIVIDADE 02 

 

Vamos mostrar a criança um vídeo sobre o Coelho da Páscoa, onde eles ouvirão 

uma música divertida, para descontrair! 

Segue o link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Nd3nbHp3E 

 

OBSERVAÇÃO: Foi escolhido um vídeo sobre os coelhos apenas, não salientando 

chocolates/ovos de Páscoa, respeitando o momento de Pandemia que estamos 

vivendo. Infelizmente não estaremos juntos, mas desejamos a todos uma Boa 

Páscoa! 

 

● Após a criança ter visto o vídeo, peça para que ela faça um desenho de um 

coelho em uma folha… Ilustrando o que ele pode observar. 

 

 

ATIVIDADE 03 

 

Vamos aproveitar que estamos falando sobre o Coelho, e perguntar a criança: 

● Qual o alimento preferido do Coelho?  

Se ele disser Cenoura, vamos aprofundar o assunto.  

 

● Em uma folha, peça para que a criança tente escrever a palavra. De 

primeiro momento, deixe que ele escreva espontaneamente.  

Possa ser que ele escreva somente as vogais, ou inicie a palavra com a letra S. 

Tudo vai depender da percepção que a criança tem, quanto aos sons. 

Por isso, deixe a escrever espontaneamente, ressaltando os sons das sílabas. 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Nd3nbHp3E


Após a escrita, faça a correção juntamente com a criança, elogiando-a por ter 

tentado.  

E peça para que a criança copie a palavra corretamente, embaixo da sua escrita.  

 

 

 

ATIVIDADE 04 

 

● Elaborem com a criança, uma lista, com 5 BRINCADEIRAS  

Ex.: 

1 - AMARELINHA 

2- DETETIVE 

3- CIRANDA 

4- RODA 

5- PIÃO 

 

É importante que a criança faça o registro das palavras em uma folha, com o seu 

auxílio, mas, deixe a criança tentar, antes de interferir.  

 

● Após a elaboração da lista, questione a criança: 

● Será que todos esses alimentos são saudáveis?  

● O que fazer, após as refeições?  

● Podemos acrescentar mais alimentos saudáveis a essa lista?  

 

 

Por fim, relembre a criança a importância de lavar as mãos antes das refeições, e 

também sobre a higienização bucal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aqui vão mais algumas sugestões de vídeos educativos, referente a higienização 

das mãos, e a importância de uma boa higiene.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M&list=RDIM7Ki0-

Mh7M&start_radio=1 

 

 

Queridos Pais/Responsáveis, essas são as atividades do Roteiro 2. 

Esperamos que aproveitem e gostem do que lhes foram sugeridos. 

Lembrando que, estamos em um momento difícil, e temos a certeza 

de que logo tudo voltará ao normal. 

Estamos com saudades!! 

 

 

Equipe Meu Recanto 

Professora Ana Guimarães 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M&list=RDIM7Ki0-Mh7M&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M&list=RDIM7Ki0-Mh7M&start_radio=1

