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LITERATURA E ARTES
Professora: Letícia
Atividade: Contação de História
Livro: E o dente ainda doía
Ana Terra
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Cartolina ou folha de gramatura grossa
✓ Tesoura (com ajuda de um adulto)
✓ Cola (sob supervisão de um adulto)
✓ Lápis de cor ou giz de cera
Justificativa:
A contação de histórias faz parte da arte. Ambas permitem aos
espectadores o encontro com um mundo paralelo ao que vivemos: o mundo da
criatividade e da imaginação.
Na infância, a criança possui de maneira aflorada a capacidade de viver
o mundo real e o imaginário usando-os como ferramenta para aguçar a sua
curiosidade. Ao ouvir histórias desenvolvemos desenho, pintura, musicalidade,
oralidade, pensamento, o imaginário, o faz de conta e o brincar.
Objetivos:
✓ Desenvolver a imaginação através da contação de histórias;
✓ Aprimorar a coordenação motora;
✓ Aguçar a criatividade;
✓ Reconhecer novas técnicas de arte e diferentes materiais;
✓ Reforçar hábitos de higiene que promovam a saúde
Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/jwZoT0LN04g
Desenvolvimento:
Vamos criar um lindo dedoche do personagem principal da história “E o
dente ainda doía” de Ana Terra?
Na folha de atividade você encontrará o molde do nosso dedoche. Comece
colorindo-o.
Ao finalizar o colorido, recorte e cole-o numa cartolina, em uma folha de
gramatura grossa ou até mesmo em uma outra folha colorida.
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Dobre o jacaré na linha pontilhada e passe cola em volta dele,
transformando-o em um lindo dedoche.
Complementação:
Aprenda a maneira correta de escovar os dentes assistindo ao vídeo
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_f7b6tUmNgY
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VAMOS FAZER UM DEDOCHE DE JACARÉ?
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Confecção de brinquedo - Girocóptero
Material necessário:
✓ 1 folha de jornal
✓ Fita adesiva
✓ Tesoura
✓ Barbante
✓ Tiras de papel crepom
Justificativa:
A confecção de brinquedos estimula as percepções visual e tátil, a
coordenação motora, a sensibilidade auditiva, a linguagem oral, a expressão
corporal, a organização, a concentração, entre outros.
Objetivo:
✓ Desenvolver a coordenação motora fina;
✓ Estimular a criatividade e o imaginário infantil.
Desenvolvimento:
Assista ao vídeo com a explicação do professor Rafael. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=NzxrbY6CYqs
Após assistir, siga as orientações corretamente e divirta-se!

