
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA O PERÍODO DE PREVENÇÃO AO COVID – 19 
Vivências para o Pré II – Uma semana de Grandes Emoções 

 

 

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

Bilhetinho do amor 
 

Como é bom ler e ouvir 
histórias, não é mesmo? 
A sugestão de hoje é a 
contação da história 
Adivinha quanto eu te amo? 
no canal Varal da história, 
no Youtube. 
 
Para ouvir a história clique 
no link abaixo: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=6BQPEs0-2o0 
 
Que tal escrever um bilhete 
bem carinhoso pra alguém 
que você ama? Vamos lá? 
Separe lápis, canetinhas 
coloridas, papel e o que mais 
você tiver em casa e quiser 
usar no seu bilhete. 
 
Atenção família: Deixe a 
criança escrever e desenhar 

Lista de amigos com o 
alfabeto móvel 

Você está com saudades dos 
amigos que você tem na sua 
escola? Com certeza seus 
amigos também estão com 
muitas saudades de você. 
Os amigos fazem coisas em 
conjunto, brincam juntos, 
olham uns pelos outros, 
partilham as suas coisas 
preferidas, não é mesmo? 
Clique no link para ouvir a 
história O pequeno livro da 
amizade: 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=dFqcx8hZR9g 
 
Depois de ouvir essa história 
bem legal pegue seu alfabeto 
móvel e tente encontrar as 
letras dos nomes dos seus 
amigos.  
Após encontrá-las que tal 
fazer uma lista montando o 

Brincar de rimar 
 
Vamos cantar uma história? Isso 
mesmo, uma história cantada. 
Clique no link abaixo para ouvir a 
música “Dá sua mão” do grupo 
Palavra Cantada. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=J_iz8FXxnPo 
 
Agora que você aprendeu a 
melodia que tal acompanhar com 
a letra da música? 
  
DÁ SUA MÃO 

EU VOU TE CONTAR UMA 

HISTÓRIA, AGORA, ATENÇÃO!              

QUE COMEÇA AQUI NO MEIO DA 

PALMA DA TUA MÃO                

BEM NO MEIO TEM UMA LINHA                                   

LIGADA AO CORAÇÃO           

QUEM SABIA DESSA HISTÓRIA 

ANTES MESMO DA CANÇÃO?    

Abraço de urso 
 
Quem não gosta de receber um 
bom abraço, né?  O abraço é 
um ato que estreita os laços. 
Um dia, o urso Douglas acordou 
com vontade de ganhar um 
abraço. Ele tenta várias formas  
de abraçar, mas  começa a 
reparar nas características que 
identificam os melhores 
abraços. Será que ele conseguiu 
encontrar o abraço perfeito? 
 
No link abaixo você encontrará 
a linda história Douglas quer 
um abraço, de David Melling. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=JkXd8K8kjwc 
E para você, família, como seria 
o abraço perfeito? Leia as 
imagens. Qual nome você daria 
para cada tipo de abraço? Que 
tal testar alguns deles com sua 
família? 

Lista da Gratidão 
 
Ouvir histórias é muito bom, pois 
estimula a imaginação. 
 
As crianças aprendem muitas 
coisas bacanas através dos bons 
exemplos dados pelos adultos. 
Que tal começar o dia 
agradecendo e sendo grato por 
todas as coisas que acontecem 
também durante o dia? 
 
No link abaixo está a história O 
livro da gratidão, de Todd Parr. 
 
Https://www.youtube.com/watc
h?v=lfuy_rrodk0 
 
E você é grato pelo quê? 
Pegue um papel e um lápis, 
caneta ou canetinha. 
Escreva uma lista com o nome 
das coisas, momentos, pessoas 
ou até animais pelas quais você é 
grato? 
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do jeitinho dela, ok? 
Depois de pronto que tal 
entregar ou fazer com que o 
seu bilhete chegue até a 
pessoa para quem você 
escreveu? 
Se você escrever para a 
família uma dica bem legal é 
fazer uma surpresa 
prendendo o bilhete na 
porta da geladeira. 

Capriche na criatividade! 

nome de cada um deles com 
as letras do alfabeto móvel? 
Se você quiser e achar legal 
tente escrever cada nome que 
você montou do seu jeitinho. 
E para matar a saudade faça 
um desenho bem bonito com 
todos os seus amigos.  
Vamos lá? 
 

DÁ TUA MÃO, DÁ TUA MÃO, DÁ 

TUA MÃO, DÁ TUA MÃO... 

A palavra mão rima com outras 
palavras que tem o mesmo som 
no final. Vamos brincar de rimar? 
Chama a família pra participar. 
 
Mão rima com canção. 
Mão rima com? 
 
Que tal montar as palavras que 
rimam com mão usando as letras 
do seu alfabeto móvel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escreva do seu jeitinho. 
 
Família, é muito importante o 
estímulo da escrita espontânea 
que é aquela em que a criança 
escreve do jeitinho dela. Neste 
processo não existe certo ou 
errado. É só deixar a criança 
escrever para se expressar. 
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Essas imagens fazem parte do 
livro Douglas quer um abraço. 
 
 


