
Atividades pré de 08/06 a 10/06 

 A BRINCANDO COM AS VOGAIS 

Certo dia, 5 amigas foram passear em um parque que tinha muitos animais, o nome delas é: A, E I 

O e U. Essas cinco amigas são chamas de vogais, e elas queriam muito conhecer os animais que 

viviam nesse parque, porem elas eram muito levadas e em meio a tanta alegria e descontração 

resolveram brincar de esconde-esconde, foi uma bagunça total, ninguém encontrava as letrinhas 

amigas, procurava-se de um lado para o outro e ninguém as encontrava. 

Então vou ter que pedir ajuda para vocês, será que podem me ajudar a encontra-las? 

 

Depois de muito tempo a procura das amigas, começou-se a se encontrar! 

Na ABELHA, encontrou-se a letra A. 

No ESQUILO foi encontrada a letra E. 

E a I, onde será que estava? Ela estava bem quietinha grudadinha no Iguana. 

Junto da Ovelha encontrou-se a O. Mas ainda faltava se encontrar a letra U, onde será que ela 

estava? 

A letra U, foi a última das vogais a ser encontrada, sabem onde ela estava? Estava junto do URSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Então, vocês gostam da descoberta das vogais? 

Vamos praticar no pátio de casa? 

 

Pedir que a criança escreva na areia o próprio nome e circule as vogais, indicando o nome das 

mesmas. (Pode escrever e circular com o dedo, ou com um pedacinho de pau.) 

Um responsável escreve o próprio nome também na areia e pergunta se a criança reconhece 

alguma letra. 

Pergunte se tem letras iguais nos nomes da criança e dos responsáveis (Salientar o nome das 

letras e o som das mesmas.) 

Pedir que no nome dos responsáveis a criança faça um sublinhado nas vogais. 

 



 

 

 

 

 



Recortar as gravuras abaixo, inicialmente mostrar as gravuras para a criança e perguntar o nome 

das mesmas, após pergunte com que letra começa, qual som que faz? 

Após fixar a figura em uma bandeja com areia, farinha, ou amido e solicitar que a criança escreva 

a vogal que se inicia cada gravura. 

 

 



 

 

 

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSORA TAÍS 

 

 Determine em um espaço uma largada e uma chegada. 
Vamos fazer a corrida do saci.... Risque no chão um lugar que vai ser a 
largada e outro que será a chegada. 
Segure uma das pernas para cima, salte com uma perna só até a chegada.... 
Logo após, retorna com a outra perna levantada. 
 

 Brincadeira com corda: 
 Pode ser utilizada no chão, em que a criança ande descalça sobre a corda, 
com os braços abertos, procurando manter o equilíbrio. 

 Aproveitando a mesma atividade só que agora a criança vai andar de 
costas sobre a corda. Ainda esticada no chão a criança pula com os 
dois pés juntos para esquerda e para direita consecutivamente. A 
corda pode ser erguida dez centímetros do chão para a criança pular 
de um lado para o outro.  

 Aumente a corda uns 30 cm do chão e faça a brincadeira do passa 
passara na corda 

 

 Coloque dois cabos de vassoura no chão e tente andar descalços sobre 
os cabos, mantenha os braços abertos para manter o equilíbrio, 
mantenha a atividade e a criança retorna de costas. 

 
 

 



Atividade de Artes Pré 2 
 

Prof.ª Bruna Rocha 
Este mês é muito importante, pois é o mês do Meio Ambiente e sabemos da sua 
importância. 
 
Quem diria que com folhas secas poderíamos criar tantas coisas lindas? Vamos brincar? 
Para a brincadeira ficar mais divertida, chama a família para fazer junto, tenho certeza que 
irão fazer trabalhos lindíssimos. 
 
Materiais necessários são: 
folhas secas de diferentes cores, formatos e tamanhos; 
folha de oficio; 
cola; 
canetinha 
lápis de cor 
e muita imaginação! 
 
   Veja algumas ideias: 

     

   

 

 

 

 



Sugestão de Lanche para as Crianças 

(A partir de 1 ano de idade) 
 

Bisnaguinha de Cenoura 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 xícara de água em temperatura ambiente 

 1/3 xícara de óleo 

 2 xícaras de cenoura crua picada 

 1 colher (sopa) de manteiga 

 2 colheres (chá) de sal 

 1 colher (sopa) de açúcar cristal 

 1 envelope de fermento biológico 

 550g de farinha de trigo 

 

Modo de preparo: 

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque a 

mistura em uma tigela e adicione o fermento e misture. Em seguida, adicione aos poucos a farinha. 

Sove até desgrudar das mãos. Se precisar acrescente mais farinha. Cubra a massa com um pano e 

deixe descansar por 40 minutos. Pré- aqueça o forno a 200°C. Abra a massa usando um rolo, 

deixando uma altura de mais ou menos 2cm. Corte a massa em retângulos semelhantes a 

bisnaguinha. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e deixe crescer por mais 10 minutos. 

Abaixe o forno para 180°C e deixe assar por cerca de 13 minutos ou até dourar. Rendimento: 

aproximadamente 30 bisnaguinhas. 

 

Essa receita é uma versão saudável das famosas bisnaguinhas. O guia alimentar para 

população brasileira recomenda preferir sempre alimentos in natura ou minimamente 

processados* e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, 

salgadinhos “de pacote”, refrigerantes, entre outros. Evite alimentos ultraprocessados, pois são 

nutricionalmente desbalanceados; ricos em açúcar, gordura e sódio.   

 

Não troque a “comida de verdade” por preparações industrializadas. 

 

* Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua aquisição, foram 

submetidos a alterações mínimas como, por exemplo, grãos secos, polidos e empacotados ou 

moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados. 

 

Convide seu filho(a) a ajudar a preparar a receita.  

A participação da criança em preparações culinárias junto a família ajuda a aceitação de novos 

alimentos/preparações.  

Beijos da Nutri Bianca! 

 




