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Dia 1 

HUMM... QUE DELÍCIA! 

RECEITINHAS! 

 

Que tal fazer um sanduíche para o 
lanchinho da tarde? 

Vamos aprender a receita? 
 

Sanduíche natural 

• Ingredientes 
-Pão de forma 
-Requeijão 
-Queijo 
-Presunto 
-Alface 
-Tomate 
 

Monte o seu sanduíche do seu 
jeitinho! Use e abuse da 

criatividade! Vai ficar uma delícia! 
 

 

CONTE
Essa história é imperdível! Já 

imaginou uma baratinha casando? 
Será que essa ideia deu certo? 

História:  Dona Baratinha
https://www.youtube.com/watch?v

 
 
 
 
 
 

SOM NA CAIXA...MÚSICA!
     Depois de saber tudo que 
aconteceu nesta divertida história, 
que tal dançarmos e cantarmos a 
música da Dona Baratinha junto com 
o Patati e Patatá? Chame a família 
toda, arraste os móveis e vamos lá!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v

Experimente dançar com
personagens que aparecem na

 

 

 

EDUCAÇÃO NÃO PARA!
CORONAVÍRUS (COVID
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Dia 2 Dia 3 

CONTE-ME UMA HISTÓRIA! 
Essa história é imperdível! Já 

imaginou uma baratinha casando? 
Será que essa ideia deu certo? 

Vamos conferir? 
História:  Dona Baratinha 

https://www.youtube.com/watch?v
=erpG87HVxgM 

 
SOM NA CAIXA...MÚSICA! 

Depois de saber tudo que 
aconteceu nesta divertida história, 
que tal dançarmos e cantarmos a 
música da Dona Baratinha junto com 
o Patati e Patatá? Chame a família 
toda, arraste os móveis e vamos lá!!  

https://www.youtube.com/watch?v
=Bq7iOIBo6To 

 
Experimente dançar como os 

personagens que aparecem na 
música! 

BRINCANDO DE CIENTISTA
 
 

EXPLOSÃO 
DE CORES 

 
Materiais 
-1 prato fundo 
-Um pouco de leite 
-Corantes alimentício / tinta (pelo menos 
duas cores diferentes) 
-1 palito de dente 
- Detergente de cozinha 
Como fazer: 
1. Colocar um pouco de leite num prato 
fundo e deixar descansando alguns 
minutos para que o leite esteja sem se 
mover no prato. 
2. Pingar algumas gotas de corantes / 
tintas de cores diferentes. NÃO MISTURE 
AS CORES! 
3. Pegar um palito de dente e molhar
pontinha com um pouco de detergente 
para louças. Não é necessário colocar 
muito detergente, só colocar
ponta do palito. Retire o excesso (se ficar 
como uma gota). 
4. Rapidamente, colocar o palito no meio 
de alguma das manchas de tinta. A cada 
cor que colocamos o palito há uma 
sensação de explosão! 
5. É possível, posteriormente, "passear" 
com o palito através das cores! E
misturam de uma forma divertida, 
formando manchas coloridas que se 
misturam em ondas. Fica bem legal!

EDUCAÇÃO NÃO PARA! 
CORONAVÍRUS (COVID-19)  
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BRINCANDO DE CIENTISTA 

/ tinta (pelo menos 

um pouco de leite num prato 
descansando alguns 

minutos para que o leite esteja sem se 

algumas gotas de corantes / 
de cores diferentes. NÃO MISTURE 

um palito de dente e molhar a 
pontinha com um pouco de detergente 
para louças. Não é necessário colocar 
muito detergente, só colocar um pouco na 

o. Retire o excesso (se ficar 

o palito no meio 
de alguma das manchas de tinta. A cada 
cor que colocamos o palito há uma 

É possível, posteriormente, "passear" 
com o palito através das cores! Elas se 
misturam de uma forma divertida, 

coloridas que se 
misturam em ondas. Fica bem legal! 

CINEMINHA 
 

Vamos assistir um filme? 
Peça à mamãe para criar  um 
ambiente bem aconchegante 
e preparar  uma pipoca. 
 
Filme: Bruxarias no 
aniversário - Turma da 
Mônica 
 
https://www.youtube.com/w

atch?v=336vZDwrNlM 
 

 
 

Bom filme!! 

Vamos brincar de 
 
      Na história da Dona 
Baratinha 
dinheiro na caixinha. Vamos 
recortar numerais de jornais e 
revistas, colar nos brinquedos e 
colocá-los à venda? Faça 
dinheiro de brincadeirinha, 
escrevendo os números das 
cédulas em papéis picados.
 
       Para isso peça a ajuda de um 
adulto. Reúna a 
brinque com a sua lojinha de 
brinquedos.
 
 
 

no CIEP PROFº DARCY RIBEIRO, PRÉ II. 

Dia 5 

BRINCADEIRA 
  

Vamos brincar de mercadinho? 

Na história da Dona 
Baratinha ela diz que tem 
dinheiro na caixinha. Vamos 
recortar numerais de jornais e 
revistas, colar nos brinquedos e 

los à venda? Faça 
dinheiro de brincadeirinha, 
escrevendo os números das 
cédulas em papéis picados. 

Para isso peça a ajuda de um 
adulto. Reúna a família e 
brinque com a sua lojinha de 
brinquedos. 

Boas vendas! 

 


