PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 51: TERÇA-FEIRA – 14/07/2020
__________________________________________________________________

___________________

ALUNO (A):

BOM DIA TODAS AS CORES!
VAMOS COLORIR?
COLORIR SOMENTE COM AS CORES PRIMÁRIAS SEGUINDO A LEGENDA.

VERMELHO

AZUL

AMARELO

ESCREVA OS NÚMEROS ACIMA EM ORDEM CRESCENTE.

___________

__________

___________

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 52: QUARTA-FEIRA – 15/07/2020
________________________________________________________________________________________________

ALUNO (A):

MEU AMIGO CAMALEÃO ACORDOU DE BOM HUMOR!
BOM DIA SOL! BOM DIA FLORES!
BOM DIA TODAS AS CORES!
FAÇA OS RAIOS DO SOL E UM BELO JARDIM COM FLORES E BORBOLETAS
COLORIDAS.

__________________________________________________________________________________________________

QUAL É A PRIMEIRA LETRA DA PALAVRA SOL?

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 53: QUINTA-FEIRA – 16/07/2020
________________________________________________________________________________________________

ALUNO (A):

BOM DIA SOL, BOM DIA FLORES, BOM DIA TODAS AS CORES!

O CAMALEÃO ACORDA MUITO ALEGRE E PARA DEMONSTRAR A SUA ALEGRIA ELE
GOSTA DE FICAR TODO COLORIDO.
PINTE O CAMALEÃO SEGUINDO A LEGENDA NUMÉRICA.

AGORA VAMOS TREINAR O NOME DO NOSSO AMIGUINHO AMANTE DAS CORES:

C

A

M

A

L

E

Ã

O

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 54: SEXTA-FEIRA – 17/07/2020
________________________________________________________________________________________________

ALUNO (A):

O CAMALEÃO GOSTA DE UM JARDIM BEM FLORIDO.
DESENHE O NÚMERO DE PÉTALAS PEDIDAS EM CADA FLOR E DEPOIS PINTE-AS
COM SUAS CORES PREFERIDAS.

USANDO O LÁPIS DA COR VERMELHA CUBRA OS PONTILHADOS PARA DESCOBRIR
QUAL NÚMERO FORMARÁ:

PROJETO:
“EM CASA TAMBÉM SE APRENDE”
1º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ATIVIDADE 55: SEGUNDA-FEIRA – 20/07/2020
__________________________________________________________________

___________________

ALUNO (A):

ESTA SEMANA VOCÊ CONHECEU A HISTÓRIA :
“BOM DIA TODAS AS CORES”
AGORA VOCÊ É O ARTISTA.
IMAGINE COMO ERA O JARDIM DO CAMALEÃO E FAÇA UM LINDO DESENHO,
NÃO SE ESQUEÇA DE USAR BASTANTE CORES.
CONTE PARA A MAMÂE O NOME DAS CORES QUE VOCÊ USOU.

HISTÓRIA: 14/ 07

BOM DIA TODAS AS CORES RUTH ROCHA

O meu amigo Camaleão acordou muito bem disposto.
- Bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores! Lavou a cara
numa folha cheia de orvalho, mudou a sua cor para cor-de-rosa, que
ele pensava ser a mais bonita de todas as cores, e pôs-se ao sol,
contente da vida. O meu amigo Camaleão estava feliz porque tinha
chegado a primavera. E o sol, finalmente, depois de um inverno
longo e frio, brilhava alegre, no céu.
- Eu hoje estou de bem com a vida - disse ele - Quero ser bonzinho
para todos... Saiu de casa, e o Camaleão encontrou o professor
Pernilongo.
O professor Pernilongo toca violino na orquestra do Teatro Florestal.
- Bom dia, professor! Como vai o senhor?
- Bom dia, Camaleão! Mas o que é isso? Por que é que mudaste de
cor? Essa cor não te fica bem... Olha para o azul do céu. Por que
não ficas azul também? O Camaleão, amável como era, resolveu
ficar azul como o céu da primavera...
Até que numa clareira o Camaleão encontrou o Sabiá-Laranjeira:
- Meu amigo Camaleão, muito bom dia! Mas que cor é essa agora?
O amigo está azul por quê? E o Sabiá explicou que a cor mais linda
do mundo era a cor alaranjada, a cor da laranja dourada.
O nosso amigo, muito depressa, resolveu mudar de cor.
Ficou logo alaranjado, louro, laranja e dourado. E cantando,
alegremente, lá se foi, todo contente...
Na clareira da floresta, saindo da capelinha, vinha o senhor Louva-aDeus com a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, que não
gosta de gracinhas.
- Bom dia, Camaleão! Que cor mais escandalosa! Parece uma
fantasia para um baile de Carnaval... Devias arranjar uma cor mais
natural... Vê o verde da folhagem... O verde da campina... Devias
fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu
mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho...
Vocês agora já sabem como era o Camaleão. Bastava que alguém
falasse que mudava de opinião.
Ficava roxo, amarelo, ficava cor-de-pavão. Ficava de todas as cores.
Não sabia dizer NÃO.
Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com algum dos
seus amigos, e que o amigo estranhava a cor com que ele estava...
Adivinhem o que fazia o nosso Camaleão?
Pois, ele mudava logo de cor, mudava para outro tom...
Mudou de rosa para azul. De azul para alaranjado. De laranja para
verde. De verde para encarnado. Mudou de preto para branco. De
branco virou roxinho. De roxo para amarelo. E até para cor de
vinho...
Quando o sol começou a pôr-se no horizonte, Camaleão resolveu
voltar para casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado
ainda de tanto mudar de cor.
Entrou na sua casinha, deitou-se para descansar e lá ficou a pensar:
- Por mais que nos esforcemos, não podemos agradar a todos.
Alguns gostam de farofa. Outros preferem farelo... Uns querem
comer maçã. Outros preferem marmelo... Tem quem goste de
sapato. Tem quem goste de chinelo... E se não fossem os gostos,
que seria do amarelo? Por isso, no dia seguinte, Camaleão
levantou-se bem cedo.
- Bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores! Lavou a cara
numa folha cheia de orvalho, mudou a sua cor para cor-de-rosa, que
ele pensava ser a mais bonita de todas, pôs-se ao sol, contente da
vida.
Logo que saiu, Camaleão encontrou o sapo Cururu, que é um cantor
de sucesso na Rádio Jovem Floresta.
- Bom dia, meu caro sapo! Que dia mais lindo, não está?
- Muito bom dia, amigo Camaleão! Mas que cor mais engraçada,
antiga, tão desbotada... Por que é que não usas uma cor mais
avançada? O Camaleão sorriu e disse para o seu amigo:
- Eu uso as cores que eu gosto, e com isso faço bem. Eu gosto dos
bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si
mesmo, não pode agradar ninguém...

HISTÓRIA: 21/07
O VOVÔ E A NETINHA
Era uma vez uma Netinha e o seu Avô.
A Netinha morava em uma casinha no alto
de uma montanha. E o Avô morava em
outra casinha no alto de outra montanha.
Um dia a Netinha estava morrendo de
saudade do Avô, e resolveu ir visitá-lo. A
Netinha sobe montanha, desce montanha,
sobe colina, desce e chegou até a casa
do Avô e bateu na porta uma, duas, três
vezes e ninguém atendeu. O Avô não
estava em casa. Não sei aonde ele foi?
Na farmácia? Não! Na praça? Também
não! A Netinha resolveu a voltar para
casa. A Netinha desce colina, sobe colina,
desce montanha, sobe montanha e
chegou em casa.
No dia seguinte foi o Avô que estava
morrendo de saudade da Netinha, e
resolveu ir visitá-la. O Avô desce
montanha, sobe montanha, desce colina,
sobe colina e chegou até a casa da
Netinha e bateu na porta uma, duas, três
vezes e ninguém respondeu. Pra aonde
será que a Netinha foi? Não foi pra
escola? Pra sorveteria? Também não foi!
Eu não sei pra onde ela foi! E o Vovô
resolveu voltar para casa. Desce
montanha, sobe montanha, desce colina,
sobe colina e chegou em casa e foi
dormir.
No dia seguinte os dois acordaram
morrendo de saudade, um do outro, e
resolveram se visitar ao mesmo tempo e
saíram de casa no mesmo tempo e desce
montanha, sobe montanha, desce colina,
sobe colina. E se encontram no meio do
caminho e a Netinha gritou Vovô! E o
Vovô gritou minha Netinha. O Vovô disse:
- Estou morrendo de saudades de você
minha Netinha!
- A Netinha também disse que estava
morrendo de saudades do Vovô!
Eles se abraçaram. Beijaram muito.
Riram muito. Depois voltaram para casa.
E desce montanha, sobe montanha,
desce colina, sobe colina e cada um
chegou em sua casa e foi dormir feliz e
tranquilo depois de uma tarde de amor.
Se quiserem assistir no youtube:
https://youtu.be/auvfu1LB2Es

