
 

NÍVEL B 

Estimadas Famílias  

É com muita satisfação que iniciamos nossas aulas on-line. Para facilitar o encaminhamento 

das propostas, enviaremos em separado os materiais que precisaremos e as atividades que 

deverão ser realizadas para que as aulas sejam dinâmicas, otimizando o nosso tempo. 

Lembrem-se que as aulas são para as crianças, no entanto, nesses primeiros encontros 

talvez eles precisem de um auxílio maior de vocês, principalmente no manuseio dos meios 

tecnológicos. Assim, que todos estiverem mais familiarizados com a nova ferramenta é importante 

que as crianças o façam sozinhas. Quanto a realização das propostas, como desenhar, recortar, 

colar, por exemplo, devem ser realizadas exclusivamente pelas crianças, eles já estão aptos para 

isso.  

Segue abaixo os materiais e as atividades que os alunos precisarão ter em mãos para as 

aulas dos dias 11, 13 e 15 de maio: 

 

Para a atividade do dia 11 de maio: 

As crianças precisarão ter em mãos folha branca, lápis de escrever, lápis de cor e régua. 

 

Para a atividade do dia 13 de maio: 

Na tarefa 35, enviada na semana do dia 4 de maio, solicitou-se que as crianças 

confeccionassem uma casinha e desenhassem uma abelha dentro 

 

Lembrando: 

 

PARA ESTA ATIVIDADE VOCÊ IRÁ PRECISAR DE 6 PALITOS DE PICOLÉ OU SEIS TIRINHAS DE PAPEL 

COLORIDO MAIS OU MENOS NO MESMO TAMANHO DO PALITO DE PICOLÉ. 

EXEMPLO DA TIRINHA COLORIDA: 

 

ATIVIDADE: 

 UTILIZANDO OS PALITOS (OU AS TIRINHAS COLORIDAS), MONTE EM UMA FOLHA UMA CASINHA; 

 COLE A CASINHA NA FOLHA; 

 DENTRO DA CASINHA DESENHE UMA ABELHA. 

 

*Para a aula de hoje cada criança deverá apresentar a sua casinha de abelha e deverá 

ter em mãos folha, canetinhas e lápis de cor. 

 

 



Para a atividade do dia 15 de maio: 

Hoje iremos realizar um bingo com a tabela produzida anteriormente. 

As crianças vão precisar ter em mãos a tabela produzida nesta semana. Tarefa número: 41 

Lembrando: 

 

 

ESCREVA SEU NOME NA TABELA ABAIXO, UTILIZANDO UM QUADRINHO PARA CADA LETRA. 

ORIENTAÇÕES: 

 FAÇA LETRAS GRANDES, ESCREVENDO COM LÁPIS DE ECREVER; 

 APÓS ESCREVER, PASSE CANETINHA SOBRE AS LETRAS; 

 RECORTE A TABELA, TIRANDO OS QUADRINHOS QUE SOBRAREM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    


