
#LerEmCasaÉviajarPeloMundo

Olá, pessoal! Sejam bem-vindos 
ao programa!

#LerEmCasaÉviajarPeloMundo

Crianças de 4 a 6 anos



DICAS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS



A rotina de estudo das crianças é peça-chave para 
um aprendizado consistente.

1- Incentive seu filho a estudar todos os dias.
2- Defina horários a serem cumpridos.
3- É importante reservar um local adequado.

ORIENTAÇÕES PARA ESTUDOS

3- É importante reservar um local adequado.
4- Ajude com as dúvidas.
5- Deixe a criança fazer sozinha.
6- Torne a experiência divertida.
7- Estimule o senso crítico.
8- Ensine responsabilidade.



Ruth Rocha nasceu em 1931 na cidade de São Paulo. Teve uma
infância alegre e repleta de livros e gibis.

Começou a escrever em 1967, para a revista Claudia, artigos sobre
educação. Participou da criação da revista Recreio, da Editora
Abril, onde teve suas primeiras histórias publicadas a partir
de 1969. “Meu Amigo Ventinho”, “O Dono da Bola”, “Teresinha e

BIOGRAFIA

de 1969. “Meu Amigo Ventinho”, “O Dono da Bola”, “Teresinha e
Gabriela” estão entre seus primeiros textos de ficção.

Publicou seu primeiro livro, “Palavras Muitas Palavras”, em 1976, e
desde então já teve mais de 130 títulos publicados. As
histórias de Ruth Rocha estão espalhadas pelo mundo,
traduzidas em mais de 25 idiomas. Monteiro Lobato foi sua
grande influência. Seu livro mais conhecido é “Marcelo,
Marmelo, Martelo”, que já vendeu mais de 1 milhão de cópias.

Libras Biografia Ruth Rocha



- O adulto deverá ler a biografia da autora Ruth

Rocha e em seguida contar à criança quem ela é.

- Em seguida veja o vídeo do livro “Bom dia,

todas as cores”com a criança.

- Converse com a criança sobre o camaleão,

mostre a imagem para a criança se ela não

conhecer.

Camaleão é um animal que consegue mudar de

cor para se camuflar, ou seja, ficar disfarçado

para ninguém ver.

ATIVIDADE 1

para ninguém ver.

- Hora da brincadeira!!!

- O responsável deverá dizer o nome de uma cor

e a criança deverá pegar um objeto ou um lápis

da mesma cor e dizer “Sou um camaleão azul”,

por exemplo se a cor mencionada for azul.

Continue assim com várias cores. Se a criança

ainda tiver dificuldades em associar o nome

correto à cor, mostre-lhe qual é a cor azul, por

exemplo . Depois é a vez da criança falar o nome

das cores e você pegar os objetos .

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZhGHEZUzQX0&fe

ature=youtu.be

Não esqueça de fotografar ou filmar e enviar para o meio de comunicação da escola da criança.

Libras Bom dia todas 
as cores



• Veja o vídeo do livro “Bom dia, todas as cores” com a criança.

• Rimando e aprendendo: Será trabalhado o vínculo familiar;

habilidades auditivas; consciência fonológica; atenção e

memória; ampliação de vocabulário; oralidade; estimulação de

variados aspectos da linguagem; leitura.

• Brinque com a criança de rimas com algumas das palavras da

história “Bom dia, todas cores!”

• Pergunte para a criança se ela lembra o que é rima.

• Mostre o desenho abaixo, peça para que diga o nome de cada

um em voz alta e preste atenção no som da sua fala.

ATIVIDADE 2

• Elas terminam com o mesmo som, ou seja, rimam!

• O adulto deverá falar algumas palavras para a criança e

perguntar se rima. Exemplo: Dia /Tia . Rimam ou não? Rosto/

Panela. Rimam ou não? Cores/ Flores. Rimam ou não? Use

outras palavras da história.

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZhGHEZUz

QX0&feature=youtu.be

Libras Sinal das Cores 
e do Camaleão



- Peça para que a criança reconte, do jeitinho dela, a história 

“Bom dia , todas as cores!”.

Se ela esquecer algo da história, após a criança ter concluído 

seu reconto, retome toda a história com ela, oralmente. 

Trabalhe o reconto por vários dias, é importante para 

trabalhar a memória recente e de longo prazo.

Fazendo Arte.

- Recolha com a criança folhas de árvore. Não esqueçam dos 

cuidados ao sair de casa, usando máscara e fazendo a higiene 

ATIVIDADE 3

cuidados ao sair de casa, usando máscara e fazendo a higiene 

ao retornar.

- Tenham em mãos: cola, folha de sulfite ou de caderno, 

canetinha (se tiver). 

- Com as folhas de árvores recolhidas ajude a criança a montar 

animais e cole na folha de sulfite. A criança poderá decorar o 

desenho usando a imaginação. 
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