# ESCOLA SEM MUROS
BEM VINDO
AS ATIVIDADES
LÚDICAS

Querida família,

Estamos aqui para continuar nossas vivências com a aprendizagem de
nossos filhos.
Esta semana estamos apresentando mais atividades lúdicas para auxiliar
no desenvolvimento de habilidades essenciais para o aprendizado. Vamos
aproveitar e continuar criando com nossas crianças atividades diferenciadas
de Língua Portuguesa e Matemática que levem ao desenvolvimento dessas
habilidades.

Bons estudos.
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Clique na imagem para escutar a contação de história: Grande
ou Pequena? Autora: Beatriz Meirelles
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Vamos conversar sobre a história?
Para brincar na rua, Mariana ainda é pequena. Para chupar chupeta, já era
grande.
Afinal, ela era grande ou pequena?

Você se acha grande?
Você sabe qual é sua altura ?
Qual instrumento podemos utilizar para medir a altura?

Quem você acha que é o mais alto da sua família?
Quem é o mais baixo?

4

MÃOS NA MASSA
CONSTRUÍNDO GRÁFICO
Material: Barbante, fita adesiva, canetinhas coloridas, tesoura com
pontas redondas, papéis.

1º passo - Medir a altura da sua família com o
barbante.
2º passo - Organizar por ordem de tamanho, do
menor para o maior.
3º passo – Escolha uma parede, cole nela os
barbantes. Coloque uma etiqueta em cada
barbante como nome do familiar que tem o
comprimento daquele barbante.
4º passo – Analise o gráfico: Quem é o mais alto
e o mais baixo da família.
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Hora da diversão
•FILA DE LENÇOS COLORIDOS
Material Necessário:
. Lenços de várias cores e tamanhos ou fitas de papel colorido
e um apito.
Como Brincar:
Pais, organizem a família em duas equipes.
Formem duas filas, uma ao lado da outra, com certa distância entre elas. Na
frente de cada fila, devem ser colocados os lenços coloridos ou fitas de
papéis.
Ao sinal do apito, o primeiro de cada fila deve correr e pegar o lenço; voltar,
colocar e esticar o lenço na frente da fila e correr para o final dela.
O segundo da fila deve fazer o mesmo, juntando o seu lenço ao lenço que já
está esticado no chão.
O terceiro da fila deve fazer o mesmo, e assim sucessivamente, até que o
primeiro de cada fila volte a ficar no início dela. A equipe vencedora será
aquela que conseguir formar a fila de lenços mais comprida.
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● Professoras parceiras para a elaboração das atividades: Grupo III
● Alessandra de Jesus, Lucíola de Paula, Mara Guimarães, Sirlene
Nunes, Tainá Aparecida dos santos, Tatiane de Almeida, Viviane Maria
de Oliveira.

●
●

Nossa gratidão!
Carla Mônica Gomes Safady
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