
ESCOLA SÃO VICENTE DE PAULO. 

ATIVIDADES JARDIM – 23 A 27 DE MARÇO. 

PROFESSORA HELLEN. 

 

SEGUNDA-FEIRA (23/03) 

Na sala de aula, nós lemos a história “ Os quatro 

guardiões”.  

Em uma folha sulfite, desenhe os personagens: ZURRO 

(burro), LATÃO (cão), MILA (gata) e GARNISÉ (galo). 

Depois circule de amarelo o MENOR animal e de vermelho 

o MAIOR animal.  

TERÇA- FEIRA (24/03) 

RESPONSÁVEIS  : Divida uma folha de sulfite ao meio 

com um risco. 

Desenhe uma casa de cada lado da folha. Na primeira 

casa, desenhe o Zurro (burro) LONGE dela. Na segunda, 

desenhe o Zurro PERTO da casa. 

QUARTA-FEIRA (25/03) 

RESPONSÁVEIS : Escreva em um papel separado o nome 

da criança em letra bastão maiúscula para auxiliar a 

criança nessa tarefa. 

Recorte de jornais ou revistas as letras que você usa para 

escrever o seu nome.  

Cole-as em uma folha de sulfite escrevendo o seu nome.  

Faça um autorretrato perto do seu nome. 

 

 



QUINTA-FEIRA (26/03) 

Escolha brinquedos de diferentes tamanhos. 

Forme filas usando os brinquedos. 

RESPONSÁVEIS: Ajude a criança com o critério de 

organização das filas (maior para o menor, menor para o 

maior, ordem alfabética...). Façam mais de uma fila com 

critérios diferentes.. 

Em uma folha de sulfite desenhe a brincadeira. 

SEXTA- FERIA ( 27/03) 

DIA 22 DE MARÇO É O DIA MUNDIAL DA ÁGUA. 

RESPONSÁVEIS: você pode mostrar para a criança vídeos 

na internet para auxiliar nessa atividade. Seguem 

exemplos:  

Palavra Cantada – De Gotinha em Gotinha 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A 

Palavra Cantada – Lavar as mãos  

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

Show da Luna – Uma mão lava a outra  

https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q&t=14s 

Converse com seus familiares sobre qual é a importância 

da água em nossas vidas. 

Lavar as mãos para nos proteger de doenças ( corona 

vírus), tomar banho, lavar alimentos, limpar a casa e locais 

públicos, lavar a roupa... Lembrem-se que a água é um 

recurso não renovável, se ela acabar não temos como 

repor, por isso a importância de não desperdiçá-la.  

Com a ajuda de um responsável, confeccionem um cartaz 

em folha de sulfite ou outra tamanho A4, que mostre essa 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q&t=14s


importância. Vocês podem usar a criatividade. Figuras, 

desenhos, lápis de cor, giz, lantejoula... O que tiver em 

casa.  

 

 

 

 


