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Olá famílias! 
          Essa semana iremos propor aos nossos pequenos, atividades lúdicas. Vamos iniciar com a contação da 
história “Tem bicho no circo” do autor Ziraldo. Esta narração inicia-se com “O Bichinho da Maçã se dá bem com 
os animais de circo e sempre brinca com eles”. Mas, na realidade, quem é mesmo de circo é ele próprio, que 
dança na corda bamba todos os dias! 
        Preparem-se para conhecer o bichinho da maçã, convidamos os pais ou responsáveis para que assistam 
com as crianças a história acessando esse link: https://www.youtube.com/watch?v=aVqnElKB6Dg   
Vídeo adaptado por Bisnagas Kids. 

        Explorer as imagens da história junto com as crianças, mostrando as imagens do palhaço, animais 

objetos etc. e peça que aponte com os dedos quando identificar estas imagens.  

                                                                  Imagens do vídeo. 

 

 

Se possível não esqueça de enviar fotos ou vídeos da atividade no grupo do WhatsApp da sua sala, obrigada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aVqnElKB6Dg
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Tema: Criança Artista - Tarsila do Amaral 

Atividade: Paisagens sonoras 

Olá Família! 

 

Esta semana vamos trabalhar o tema criança artista e claro que não poderíamos deixar de 

lado uma das nossas artistas mais renomadas, conhecida como Tarsila do Amaral ou simplesmente 

Tarsila, ela é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina.  Ela usava 

sua técnica de pintura com cores vivas e de tinta a óleo. Para entrar no clima e conhecer o trabalho 

desta artista sugerimos que as crianças assistam ao vídeo, o qual mostrará que nas obras dela tem 

vida. Faça com que a criança identifique o que acontece, as cores, os sons e que usem e abusem 

da imaginação.  

Com isso, a criança vai desenvolver o interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando escrita de ilustrações. 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=GWFqSpUwKuA 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWFqSpUwKuA

