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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!



Week 1 Day 1
❏ Coordenação Motora Fina
❏ Leitura
❏ O Alfabeto 
❏ Quantificação Numérica
❏ Artes

Week 2 Day 1
❏ Coordenação Motora Grossa
❏ Leitura
❏ Som da minha letra
❏ Quantificação Numérica
❏ Artes

Week 1 Day 2
❏ Coordenação Motora Grossa
❏ Leitura
❏ Associação das letras do nome
❏ Reconhecimento de Formas
❏ Artes

Week 2 Day 2
❏ Coordenação Motora Fina
❏ Leitura
❏ Letter hunt
❏ Formas Geométricas
❏ Artes

Week 1 Day 3
❏ Coordenação Motora Fina
❏ Leitura
❏ Letras do meu nome
❏ Reconhecimento dos numerais
❏ Artes

Week 2 Day 3
❏ Coordenação Motora Grossa
❏ Leitura
❏ Tracing my letters
❏ Subitizing Numbers (1-5)
❏ Artes

Week 1 Day 4
❏ Coordenação Motora Grossa
❏ Leitura
❏ Meu Nome
❏ Subitizing Numbers (1-5)
❏ Artes

Week 2 Day 4
❏ Coordenação Motora Fina
❏ Leitura
❏ Meu Nome
❏ Sorting
❏ Artes

Week 1 Day 5
❏ Coordenação Motora Fina
❏ Leitura
❏ Chicka Chicka Boom Boom
❏ Contagem
❏ Artes

Week 2 Day 5
❏ Coordenação Motora Grossa
❏ Leitura
❏ Magic Name
❏ My Number
❏ Artes



Week 1 Day 1

Coordenação Motora 
Fina

Descrição: Desenhe 
linhas de formatos 
diferentes no papel e peça 
para seu(sua) filho(a) para 
colar adesivos, colocar 
feijões e passar cola 
colorida sob a linha.

Leitura The Very Hungry Caterpillar

Descrição:
Bring awareness to the 
amount of food the 
caterpillar eats throughout 
its week.

Artes

Descrição: Encontre 
folhas de diversos 
tamanhos. Pinte-as de 
diferentes cores e carimbe 
no papel.

Quantificação Numérica

Descrição: Escreva os 
numerais de 1-5 e suas 
respectivas quantidades 
(em forma de pontos) em 
um papel. Peça ao seu 
filho que pinte cada 
círculo enquanto conta.

O Alfabeto

Descrição: Escreva o 
nome do seu filho em letra 
imprensa em maiúsculo. 
Peça que ele identifique, 
nomeie e pinte a primeira 
letra de vermelho e as 
restantes de verde.

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY


Week 1 Day 2

Coordenação Motora 
Grossa

Descrição: Faça um 
circuito de obstáculos pela 
sala. Esse circuito pode 
incluir: pular com dois pés 
juntos, pular com pés 
alternados, andar em 
zigue zague...

Leitura Jacaré Não!

Descrição: Este livro fala 
sobre a rotina da Luiza. 
Converse com seu filho 
sobre a rotina dele e o 
que ele gosta e não gosta 
de fazer durante o dia. 

Artes

Descrição: Peça ao seu 
filho para colorir o jacaré. 
Depois recorte e ajude-o a 
fazer o sanfonado do 
papel. Aproveitem para 
recontar a história usando 
o fantoche.

Reconhecimento das 
Formas Geométricas 

Descrição: Desenhe as quatro 
formas geométricas: quadrado 
retângulo, círculo e triângulo 
no chão. Recorte várias 
formas geométricas e peça 
para seu filho colocá-las na 
mesma família (sorting by 
shape).

Associação das letras 
do nome

Descrição: Desenhe a 
letra inicial do seu filho em 
uma folha e peça para ele 
preencher o espaço com 
objetos pequenos (botões, 
miçangas, brinquedos…)

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


Week 1 Day 3

Coordenação Motora 
Fina

Descrição: Pegue peças 
pequenas (tampas, 
brinquedos, botões…) e 
peça para seu filho que 
trace linhas sem encostar 
nos objetos.

Leitura Don't Let the Pigeon Drive the 
Bus

Descrição: This story puts 
kids in the driver’s seat, 
letting them decide the 
difference between right 
and wrong. 

Artes

Descrição: Faça o 
handprint do seu filho e 
depois pergunte se ele 
deixaria o Pigeon dirigir o 
ônibus ou não.

Reconhecimento das 
numerais 

Descrição: Desenhe os 
numerais de 1-5 e peça ao 
seu filho que faça uma 
cobra de massinha e cubra 
o numeral desenhado. Ele 
pode colocar bolinhas 
representando a 
quantidade.

Letras do meu nome

Descrição: Escreva o 
nome do seu filho em um 
papel separado. Depois 
peça que ele encontre o 
nome dele e circule.

https://www.youtube.com/watch?v=Dljje7L9nIs
https://www.youtube.com/watch?v=Dljje7L9nIs


Week 1 Day 4

Coordenação Motora 
Grossa

Descrição: Peça para seu 
filho para ajudar a fazer 
bolas de neve de papel. 
Depois, peguem uma caixa, 
deem certa distância  e 
tentem jogar essas bolas de 
neve dentro da caixa.

Leitura Froggy Gets Dressed

Descrição: This story talks 
about the importance of 
dressing up according to 
the weather. 

Artes

Descrição: Peça ao seu 
filho para desenhar ele na 
estação do ano favorita. 
Peça que ele inclua 
detalhes dessa estação.

Subitizing

Descrição: Escreva o 
numerais 1-3 em uma folha. 
Peça ao seu filho para 
demonstrar os numerais de 
formas diferentes (escrita, 
mão, quantitativa)

Letras do meu nome

Descrição: Escreva o nome 
do seu filho em duas tiras 
de papel. A primeira dê para 
ele. A segunda, você cortará 
as letras. Depois, peça que 
ele, observando a tira de 
papel com o nome, coloque 
as letras em ordem.

https://www.youtube.com/watch?v=UveFBZ6Nn-c


Week 1 Day 5

Coordenação Motora 
Fina

Descrição: Faça um boneco 
usando um rolo de papel e 
papel colorido. Peça ao seu 
filho que corte o cabelo do 
boneco.

Leitura Chicka Chicka Boom Boom

Descrição: This story is an 
entertaining alphabet 
book. Maternal II D loves 
it!! 

Artes

Descrição: Dê um pedaço 
de papel verde para seu 
filho cortar tiras (folhas). 
Depois peça que ele cole 
as folhas no tronco (rolo 
de papel higiênico).

Counting

Descrição: Desenhe 1 
coqueiro e peça ao seu filho 
para desenhar os cocos. 
Depois, ajude-o a contar e 
escrever o numeral que o 
representa.

Chicka Chicka Boom 
Boom

Descrição: Corte círculos e 
escreva  as letras do nome 
do  seu filho neles. Corte as 
folhas do coqueiro e o 
tronco. Peça ao seu filho 
que monte a árvore. Depois 
cole as letras do nome no 
tronco.

https://www.youtube.com/watch?v=Y3qTeyZxrJA


Week 2  Day 1

Coordenação Motora 
Grossa

Descrição: Peça ao seu filho 
para se movimentar como 
os animais (gallop like a 
horse, bend your knees like 
a camel…)

Leitura From Head to Toe

Descrição: This story is all 
about moving your body 
and staying active. Stand 
up and have fun!!

Artes

Descrição: Coloque 
música clássica e peça ao 
seu filho que pinte 
conforme a música. 

Quantificando

Descrição: Escreva os 
numerais de 1-5 em um 
papel (ou no chão). Peça ao 
seu filho que complete cada 
numeral com sua respectiva 
quantidade de brinquedo 

Som da Minha Letra

Descrição: Peça ao seu filho 
que diga palavras que 
comecem com o mesmo 
som da letra dele (Mateus - 
macaco, mochila, 
mamãe…)

https://www.youtube.com/watch?v=fOIx72g0UdA


Week 2  Day 2

Coordenação Motora 
Fina

Descrição: Faça bolas de 
massinha. Pegue espetos 
de churrasco (macarrão 
espaguete, pipe cleaners ou 
canudos) e coloque na 
massinha. Peça ao seu filho 
que coloque o macarrão em 
pilhas.

Leitura Adivinha o quanto eu te amo

Descrição: Este livro fala 
sobre o amor que os pais 
tem pelos filhos. 

Artes

Descrição: Olhem pela 
janela e desenhem o que 
estão vendo. Ajude seu 
filho a pensar nos 
detalhes e formas dos 
objetos.

Formas Geométricas

Descrição: Corte várias 
formas geométricas e peça 
ao seu filho para montar 
diferentes objetos 
usando-as.

Letter Hunt

Descrição: Escreva em 
pedaços de papel as letras 
do nome do seu filho e as 
esconda. Peça que ele 
procure dando dicas (está 
quente, está morno, está 
frio)

https://www.youtube.com/watch?v=VALrI5X3kX4


Week 2  Day 3

Coordenação Motora 
Grossa

Descrição: Prenda fita entre 
as cadeiras e peça para seu 
filho entrar em modo ninja!

Leitura Tudo Bem Ser Diferente

Descrição: Este livro fala 
sobre o que nos faz 
únicos, nossas diferenças. 
Você pode conversar com 
seu filho sobre as 
características que os 
fazem diferentes um do 
outro.

Artes

Descrição: Coloque um 
espelho na frente do seu 
filho. Fale sobre suas 
características físicas. 
Peça que ele faça um 
auto-retrato.

Subitizing

Descrição: Peça ao seu filho 
que represente os números 
de 1-5 de maneiras 
diferentes (encontrando os 
números no papel, 
escrevendo, mostrando com 
objetos, mostrando com as 
mãos).

Rainbow Letters

Descrição: Escreva o nome 
do seu filho com letra 
Bubble. Peça que ele 
escolha 5 cores e escreva 
cada letra dentro do espaço 
designado.

https://www.youtube.com/watch?v=qL6LcFxBLF4


Week 2  Day 4

Coordenação Motora 
Fina

Descrição: Cole macarrões 
em um papel (formas 
geométricas, desenhos ou 
linhas). Peça ao seu filho 
que passe o barbante 
dentro do macarrão 
(canudo)

Leitura The Napping House

Descrição: This story is all 
about sequencing. Enjoy it 
before naptime.

Artes

Descrição: Peça para seu 
filho para desenhar o 
quarto onde ele dorme. . 

Sorting

Descrição: Ajude seu filho a 
contar os brinquedos 
(peças, carrinhos, livros) de 
acordo com suas 
características (cor, formato, 
tamanho…)

Meu nome

Descrição: Escreva o nome 
do seu filho em uma tira de 
papel.  Desenhe aranhas e 
coloque as letras do seu 
filho dentro dos espaços. 
Peça que ele coloque as 
aranhas na ordem do nome.

https://www.youtube.com/watch?v=zdOn8CWrAks


Week 2  Day 5

Coordenação Motora 
Grossa

Descrição: Brincar de bola. 
Peça ao seu filho que jogue 
a bola, chute a bola, segure 
a bola… 

Leitura The I Love You Book

Descrição: This story is all 
about moving your body 
and staying active. Stand 
up and have fun!!

Artes

Descrição: Faça um 
desenho com seu filho. 
Vocês podem escolher o 
tema, o material a ser 
usado (tinta, lápis de cor, 
canetinha, giz de cera…). 
algo que ele possa levar 
para a escola.

My Numbers

Descrição: Peça ao seu filho 
para encontrar e anotar 
todos os números que 
encontrar em casa (caixas, 
placa de carro, número da 
casa, botão elevador, 
telefone, controle remoto…), 

Magic Name

Descrição: Escreva o nome 
do seu filho com giz branco. 
Dê a ele tinta e peça que 
encontre as letras do nome. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Au4aLbfQio


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

