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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo cada vez mais. Não se esqueçam: 

nossos encontros acontecem sempre às terças-feiras e quintas-feiras, cada 

turma em seu próprio horário. 

HOJE teremos um encontro especial de HALLOWEEN (Extra), com a tia 

LUÍSA (professora de Inglês), não percam às 15h.  

Vista sua FANTASIA mais monstruosa e venha brincar! 

 

Obs.: 1) O Link de acesso aos encontros de Terça e Quinta é definitivo e já foi 

enviado ao e-mail cadastrado. 

2) O Link para o encontro de Halloween foi criado especificamente para 

este dia e já está disponibilizado aos pais/responsáveis por e-mail e WhatsApp.  

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, TODOS OS DIAS, aos vídeos explicativos da professora regente. 

➢ Utilizem as folhas de atividade e guardem-nas para entregar à professora no fim 

do bimestre.  

➢ Elas são disponibilizadas no site (diariamente) e na escola (semanalmente). Se 

vocês não têm como imprimi-las em casa, por favor, fiquem à vontade para 

buscá-las (verificar horário com a coordenação). 

➢ Lembre a criança de escrever seu nome, em letra PALITO, nas atividades, para 

identificação da professora e treino da escrita. 

➢ As matrizes referentes às atividades de Inglês, também estarão disponíveis no 

site e na escola. 

➢ Façam os Deveres de casa (MINHA TAREFA) com capricho. Oriente sobre a 

realização, recorte a margem da folha e cole no Caderno de Deveres de Casa.  
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LINGUAGEM 
Professoras: Raquel, Mariana e Kamilla 

 

      Atividade 2: Revisão das consoantes M, N, P 
 

Material necessário:  

✓ Folha de atividade  

✓ Lápis de escrever 

✓ Lápis de cor ou giz de cera 

 

Justificativa:  

O espaço escolar busca oferecer estímulos para o contínuo 

desenvolvimento da criança. Ao proporcionar experiências concretas de 

aprendizagem da língua escrita, facilita-se o desenvolvimento gradativo de suas 

capacidades de comunicação e expressão. 

 

       Objetivo:  

✓ Ampliar o vocabulário e desenvolver a oralidade; 

✓ Reconhecer as consoantes; 

✓ Possibilitar o conhecimento do nome e do som das consoantes; 

✓ Estimular a coordenação motora fina no traçado das letras; 

✓ Perceber a importância das consoantes para formar palavras. 

 

  Desenvolvimento:  

Antes de realizar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora 

disponível em: https://youtu.be/C5cqW6OVzVU 

 

Na folha de atividade, faça o seguinte: 

➢ Procure e pinte as letras em destaque; 

➢ Ligue as imagens às consoantes correspondentes. 

 

      Complementação: 

Assista aos vídeos sugeridos abaixo, para relembrar cada uma dessas 

letrinhas. Disponíveis em: 
             

Letra M - https://www.youtube.com/watch?v=TPgAXH6cEDg 

Letra N - https://www.youtube.com/watch?v=t7VihOzanhg 

Letra P - https://www.youtube.com/watch?v=LxMZef2T9c4 
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➢ PROCURE E PINTE AS LETRAS EM DESTAQUE:  

 
 

 
 

C J A D H 

M U N O P 

L G E K I 
 
 

➢ LIGUE AS IMAGENS ÀS CONSOANTES CORRESPONDENTES.  
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NOME: ________________________________________________________ 

 

M   N   P 

 
MURO 

 
 

PORCO 

 
 

NINHO 

 
NAVIO 

 
 

MAÇÃ 

 
 

PUDIM 
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MÚSICA  

31 de Outubro – Halloween/Dia das Bruxas 
Professor: Thales Tácito 

 
 

Atividade: Cantando e contando para achar a Maggie  

                   no dia de Halloween  
 

Justificativa:  

No dia 31 de outubro comemora-se em vários países do mundo, e de 

forma muito sólida nos EUA, o dia das Bruxas. Esse dia começou a ser 

manifestado pelos Celtas, que acreditavam que no dia anterior ao dia de todos 

os Santos (que o catolicismo comemora em 01 de Novembro) espíritos vinham 

assombrar as casas, então, passaram a enfeitar suas casas nessa data com 

figuras assombradas como as de fantasmas, abóboras com rostos horripilantes 

e outras bizarrices que pudessem afastar tais espíritos. 

A atividade proposta foi retirada do seriado infantil “Steve and Maggie 

Brasil”. Nossa proposta é levar as crianças a cantarem canções que as ajudam 

a contar os elementos do Halloween (abóboras, fantasmas, vampiros, bruxas, 

etc.) presentes na cena, até que consigam achar a ave Maggie dentro do castelo. 

 

Objetivos: 

✓ Reconhecer, apreciar e respeitar a cultura de outros países; 

✓ Conhecer músicas características de datas comemorativas; 

✓ Aprender sobre o tema do dia; 

✓ Crescer com arcabouço cultural enriquecido; 

✓ Trabalhar personagens caricatos, coordenação motora, imitação, 

musicalidade, atenção, criatividade, imaginação e ludicidade. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/6pkVcbgYmI4 
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