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Estamos encerramos o nosso tema, então pensando nisso a nossa atividade de hoje irá 

contribuir na vida das crianças de diversos modos, sobretudo, para o processo de socialização, 

como também para que as crianças se apropriem da cultura de outro grupo social, e dessa forma 

se percebam parte de um coletivo, constituindo sua identidade no interior daquele grupo. Vamos 

começar? 

 

 

Para atividade de hoje vocês vão precisar de papelão, caixa de ovo, giz de cera e cola. 

Inicie com uma conversa informal, explicando que a região nordeste, tem várias cidades que a 

chuva é escassa e por isso chamamos de região seca, nela a vegetação que temos aqui quase 

não existe, sobrevivendo apenas o cacto, pois ele gosta de lugar seco e agora vamos fazer um 

utilizando os materiais solicitado acima. Pegue um pedaço de papelão e desenhe um cacto 

(modelo estará na folha de atividade), em outro pedaço desenhe um vaso. Agora peça para 

criança pintar o cacto na cor verde e depois o vaso na cor que ela quiser e depois cole um no 

outro, em seguida pegue a caixa de ovo e recorte, aquela parte que encaixa o ovo e cole 

espalhado no cacto, formando os espinhos. Depois de pronto pergunte para seu(a) filho(a) o que 

achou se é bonito, permite que ele(a) se *expresse* seus sentimentos, emoções, dúvidas, 

hipóteses, descobertas e opiniões. Não esqueçam de registrar esse momento através de vídeo e 

fotos e nos enviar. 

 

 

 

Olá, tudo bem com você? 
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SEGUE IMAGENS MODELO PARA ATIVIDADE 
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PROJETO LEITURA 

 

O projeto leitura trata-se de um momento muito importante, pois ao ler/ouvir para a criança 

faz com que desperte o interesse pela leitura, assim contribuindo também para o 

desenvolvimento da oralidade, faz de conta, atenção, memorização e estimula à imaginação e 

amplia seu conhecimento de mundo. A interação com a criança, também é muito importante para 

seu desenvolvimento. 

  Em um lugar bem gostoso e aconchegante reúna a família e coloque o vídeo para 

curtirem todos juntinhos, pois o projeto leitura sugere essa semana o vídeo “João e o pé de Feijão 

(com dedoche)”, assistam e conversem sobre o que acharam, o que aconteceu, estimulando 

assim com que a criança possa expressar seus sentimentos, opiniões, dúvidas, hipótese e 

descobertas ao relatar a história. 

 

Segue link da história: https://youtu.be/yIOIONi0GZM 
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