
At-Home 
Learning

Maternal I 
Ms. Sasha, Ms. Jackie, Prof. Vanessa e Prof. Rayssa



Semana 1 e 2
Objetivos:
➔ Coordenação Motora Fina
➔ Coordenação Motora Ampla
➔ Leitura
➔ Quantificação Numérica (1-3)
➔ Formas Geométricas Artes
➔ Artes
➔ Música

Weeks 1 and 2
Goals:
➔ Fine Motor Skills
➔ Gross Motor Skills
➔ Reading
➔ Numerical Quantification (1-3)
➔ Geometric Shape Arts
➔ Arts 
➔ Music

Queridos Pais, 

A fim de dar continuidade ao processo de aprendizagem durante esses dias de 
fechamento obrigatório da escola, desenvolvemos atividades com base no nosso dia a 
dia na Affinity Arts.
Não há a necessidade de fazer todas as atividades, ‘Don’t panic!’ 
Obs.: todas as atividades devem ser desenvolvidas com a ajuda de um adulto.
Que seja um momento especial de aprendizado e muita diversão. Aproveitem!

*********************************

Dear Parents,

In order to continue the learning process during these mandatory school closing days, 
we developed activities based on our day-to-day activities at Affinity Arts.
There is no need to do all the activities, ‘Don’t panic!’
Note: all activities must be carried out with the help of an adult.
May it be a special moment of learning and lots of fun. Enjoy!



Coordenação Motora Fina / Fine Motor Skills

Atividade
1

Descrição: Recorte um papel firme 
(ex: papelão) em um formato de sua 
preferência. Pinte círculos de cores 
diversificadas nas laterais. Peça a 
ajuda de seu(sua) filho(a) para pintar 
as pontas dos prendedores. Após 
secar, ele(a) deverá encaixar os 
prendedores em suas respectivas 
cores.

Atividade
2

Descrição: Coloque diferentes cores 
de tinta guache em recipientes 
separados (dica: usar caixa de ovos 
como recipiente). Pegue bolas de 
algodão com pregador de roupa e 
carimbe. Use a criatividade! 

Atividade
3

Descrição: Espalhe creme de barbear 
numa superfície lisa (ex: chão, mesa, 
bandeja…) e pratique desenhar 
primeiramente com 1 dedo, depois 
com 2 dedos e assim por diante.



Coordenação Motora Ampla / Gross Motor Skills

Atividade
1

Descrição: Use giz de quadro branco 
ou fita crepe para traçar um caminho 
divertido no chão. Depois a criança 
terá que seguir este caminho de 
diferentes formas: com passos de 
gigante, engatinhando, passos de 
formiga, pulando, rápido, devagar, 
etc.

Atividade
2

Descrição: Use copos descartáveis 
como alvo para que a criança acerte 
com uma bola! Ela poderá usar os 
pés ou as mãos. Pratique com o 
pé/mão direita e depois com a 
esquerda.

Atividade
3

Descrição: Use a peneira para tirar as 
bolinhas da bacia. Se quiser use 
outros objetos. Variação da atividade: 
peça para que seu filho tire somente 
uma das cores. 

Atividade
4

Descrição: Trace 3 pistas de corrida 
em papel. Pegue carrinhos de 
brinquedo e divirta-se!



Leitura/Reading

Leitura
1

Good night moon Descrição: História de um 
coelhinho que, em seu 
quarto, diz ‘boa noite’ para 
todas as coisas familiares à 
sua volta, inclusive a Lua. 

Leitura
2

The Mixed-Up Chameleon Descrição: As travessuras 
de um camaleão com cor, 
forma e tamanho. A história 
mostra o que torna cada 
animal diferente e a 
importância de ser você 
mesmo.

Leitura 
3

Rato - Palavra Cantada Descrição:  Um ratinho que 
deseja muito se casar e sai 
à procura de uma noiva. Ele 
pede a lua em casamento, 
mas com a recusa desta, vai 
atrás de uma nuvem, da 
brisa e até de uma parede! 
Mas finalmente encontra a 
pretendente ideal… vamos 
descobrir quem é?

Leitura 
4

Brown Bear, what do you see? Descrição: Bill Martin nos 
presenteia com a história 
cantada de tudo o que o 
Brown Bear vê. Esta história 
contém conceitos de rima, 
ritmo, cores, nome de 
animais e repetição de 
pré-leitura.

https://www.youtube.com/watch?v=xPb0aiogg7I
https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU
https://www.youtube.com/watch?v=MeDBP8OU6q4
https://www.youtube.com/watch?v=pdHCYgO9zh8


Artes / Arts

Atividade
1

Descrição: Cortar um papel 
firme (ex.papelão) em 
formato de lua. Peça para 
seu(sua) filho(a) pintá-lo. 
Faça uma estrela de papel e 
pendure na lua. 
Obs: Seu(sua) filho(a) pode 
brincar enquanto escuta a 
história “Good night moon”.

Atividade
2

Descrição: Corte a ponta 
mais espessa de uma 
cenoura (ombro). 
Entregue a seu(sua) filho(a) 
juntamente com papel e 
tinta e criem diferentes 
desenhos carimbando com 
a cenoura.

Atividade
3

Descrição:
Faça um coração e peça 
para seu(sua) filho(a) pintar. 
Dobre ao meio, cole 
orelhinhas e rabinho. 
Obs: Seu(sua) filho(a) 
poderá brincar enquanto 
escuta a história do “Rato - 
palavra cantada)”.

Atividade
4

Descrição:
Em uma folha de papel, 
carimbe (com tinta) a mão e 
o antebraço de seu(sua) 
filho(a). Com cotonetes 
peça para ele colar a fim de 
formar o esqueleto.



Formas Geométricas/Geometric Shape 
Quantificação Numérica/Numerical Quantification

Atividade
1

Descrição:
Desenhe e recorte figuras 
geométricas em papel 
colorido.
Em uma outra folha, 
desenhe essas formas 
geométricas. Peça para o 
seu(sua) filho(a) encaixar as 
figuras recortadas em seus 
respectivos traçados.

Atividade
2

Descrição: Em uma folha, 
crie com uma sequência, de 
uma única figura, com no 
máximo três cores 
diferentes. Utilize blocos ou 
brinquedos similares de sua 
preferência para que 
seu(sua) filho(a) recrie esta 
sequência.
Nota: você pode criar 
diferentes sequências para 
deixar essa brincadeira 
ainda mais divertida!

Atividade
3

(Imprimir as melancias da 
próxima página).

Descrição:
Recorte as fatias de 
melancia e disponha-as 
sobre uma superfície plana. 
Peça para seu(sua) filho(a) 
escolher brinquedinhos de 
sua preferência e ajude-o a 
colocar as quantidades de 
acordo com o número, 
dentro de cada fatia.

Atividade
4

Descrição:
Pique papéis de cores 
diversificadas e peça para 
seu(sua) filho(a) separar por 
cor em um recipiente (fôrma 
de cupcakes ou potinhos). 
Obs.: o papel picado poderá 
ser reutilizado em colagens.



Atividade 3



Música / Music

Clique nos links abaixo:
Click on the links below:

Solfejo

Bom dia com alegria!

Open and Shut

Eu tenho uma casinha

Safety First!

Old MacDonald had a Farm / Seu Lobato

Sopa do Neném

Wash your Hands

Outras sugestões:

ABC
Patti Labelle Sings The Alphabet

The Alphabet With Elmo and India Arie

Instrumentos musicais 
Pedro e o Lobo

Disney's Fantasia (1940)

Hora de dormir
Andrea Bocelli's Lullabye To Elmo

https://youtu.be/0bCPFKG9m5I
https://youtu.be/g0Tbk_Gp9Vw
https://youtu.be/WAB_ctQjXWs
https://youtu.be/z_DRgqhGnyg
https://youtu.be/D7sEWbQtO4s
https://youtu.be/b7Zv5n_45GM
https://youtu.be/QuvraZougeo
https://youtu.be/MqhFF5egV4g
https://www.youtube.com/watch?v=G0hYxuDav0g
https://www.youtube.com/watch?v=ML8IL77gQ3k
https://www.youtube.com/watch?v=ggRJRSJvFTA
https://www.youtube.com/watch?v=r7gLlIv4ito
https://www.youtube.com/watch?v=5BDVvB7Xx1w

