
3 anos

SEMANA 2



OLÁ CRIANÇA E FAMÍLIA!

Continue seguindo as pegadas...

Lembre-se: Você deverá desenvolver uma 
pegada por dia!
É importante ter momentos de descanso 
e momentos livres na rotina.

Assim, você terá uma semana repleta de 
aventuras!

Veja como será nossa caminhada!



PEGADA 1 – DESCOBERTAS E IMAGINAÇÃO

PEGADA 2 - RECEITINHA

PEGADA 3 - ARTE

PEGADA 4 - MOVIMENTO

PEGADA 5 - ECOANDO SONS



SEM VOCÊ, EU NÃO FICO!
LEMBRA DE MIM?
EU SOU O MICO!

TENHO MUITO PARA CONTAR, 
UMA HISTÓRIA VAMOS 

COMEÇAR!

PEGADA 1
DESCOBERTAS E IMAGINAÇÃO



O papel que virou barquinho!
Começou assim... Ele estava voando e �utuando pelo céu, quando caiu nas mãos 
de uma menina.
O papel disse: - Oi  menina,, me transforma em um barquinho.
A menina respondeu: Eu vou tentar, pegou o papel dobrou pela metade e disse:
- Olha papel você não quer ser uma cabana?
O papel respondeu:  Não, não! Eu quero ser um barquinho.
Então está bem! A  menina dobrou o papel novamente, e falou:
- Hei papel! O  que acha de ser um livrinho para as crianças lerem.
O papel disse: Não, não! Eu quero ser um barquinho.
A menina disse: Está  bem, e dobrou o papel mais uma vez para cá e para cá e perguntou?
- Hei papel, você não quer ser uma casinha?
O papel disse: Não, eu quero ser um barquinho.
Então a menina pegou a casinha, dobrou as partes para cima e para baixo, do outro lado também.
E perguntou: - Hei papel, você não quer ser um chapeuzinho de soldado?
E o papel disse:  Não,  eu quero ser um barquinho.
E a menina falou:  Está bem! E continuou dobrando o papel, dobrou todas as pontinhas para dentro e perguntou?
- Ei, papel você não quer ser um saquinho de pipoca? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho.
- Ah, claro você quer ser um barquinho.
Então ela pegou o saquinho de papel e dobrou mais uma vez para cima e para baixo, para cima e para baixo e falou:
- E agora você quer ser um copinho de beber água?  O papel respondeu: Não! Eu quero ser um barquinho.
Ela disse: espere só um pouquinho!
Então a menina virou o copinho de beber água para baixo. E começou a puxar as pontinhas, puxar as pontinhas.
E então… o papel se transformou num lindo barquinho.
O barquinho feliz disse: - Obrigado, obrigado agora eu posso navegar pelos mares e rios bem feliz.
Obrigado menina!

Leia mais em: brainly.com.br/tarefa/10393394#readmore

https://brainly.com.br/tarefa/10393394#readmore


O papel em branco na história é só 
um papel em branco. Vamos 
deixá-lo mais alegre, colorido e 
ainda trabalhar nossa 
coordenação motora!
Com a ajuda de cotonetes e tintas 
coloridas, faça bolinhas diversas 
em todo papel.

Após a tinta secar, peça ajuda de 
um adulto para realizar a próxima 
etapa.



Com sua folha de bolinhas, 
construa um barquinho!

Para sua inspiração, ouça 
essa canção!

BRINCANDO DE 
BARQUINHO

https://www.youtube.com/watch?v=zer23u9bxEo


Outra sugestão:
Você poderá usar pedaços de esponja 
para o barquinho �utuar e palitos para 
fazer a vela com o papel que você pintou. 
Depois, é só diversão!
Coloque os barquinhos na água e partiu 
navegação!



ECODICAS!!!
Você sabia… que podemos extrair muitas tintas da 
natureza? Caso não tenha tinta em casa, você e sua 
família poderão produzir!

Registro da pegada 1: Em seu livro de aventuras, faça o 
desenho do mar, cole uma das dobraduras que você 
criou e se quiser continue a colorir com bolinhas usando 
o cotonete.

Acesse e conheça mais em: 
artereciclada.com.br/passo-a-passo/aprenda-a-fazer-tinta-com-vegetais/

https://www.artereciclada.com.br/passo-a-passo/aprenda-a-fazer-tinta-com-vegetais/


PEGADA 1 CONCLUÍDA:
 HORA DA ATIVIDADE LIVRE!



NESSE RITMO VOU CONTINUAR!
UMA DELÍCIA DE RECEITA PARA 

COMPARTILHAR!
BATATA NO INGREDIENTE E UMA 

BARQUINHA PARA RECHEAR!

PEGADA 2
RECEIT INHA



MÃO NA MASSA! AJUDE A RECHEAR!
BARQUINHA DE BATATA GRATINADA

Ingredientes:
2 batatas médias cozidas;
1 colher (sopa) de manteiga;
1/2 colher (chá) de alho triturado;
1/2 xícara (chá) de queijo parmesão 
ralado;
1 colher (sopa) de creme de leite;
1 gema;
1 colher (sopa) de salsinha picada;
sal e pimenta a gosto. Registro da pegada 2: 

Desenhe ou cole imagens em 
seu livro de aventuras!

https://www.youtube.com/watch?v=o74nInYgo_A


PEGADA 2 CONCLUÍDA:
APROVEITE AGORA PARA SABOREAR

A RECEITA E ASSISTIR A UM FILMINHO!



REGISTRANDO A MINHA ARTE,
COM BATATA A CARIMBAR.

CUIDADO COM OS 
ALIMENTOS,

OUTRA SUGESTÃO TAMBÉM 
IREI LHE DAR!

PEGADA 3
ARTE



ECODICAS!!!
Veja essa ecodica. Carimbos com diferentes elementos.
Lembre-se do uso de alimentos para atividades como essa. 
Exige moderação!  Vamos cuidar de nossa comida.

conexaodecor.com/2018/11/ideias-de-carimbos-diy-com-legumes-e-frutas/

Você pode também usar 
outros materiais para 
carimbar: rolhas, esponjas…

https://conexaodecor.com/2018/11/ideias-de-carimbos-diy-com-legumes-e-frutas/


PEGADA 3 CONCLUÍDA:
BRINQUE LIVREMENTE

COM SEUS BRINQUEDOS!



PARADO NÃO POSSO FICAR!
É HORA DE SE MOVIMENTAR!

PARA AJUDAR NA ANIMAÇÃO,
 FAREI UM INSTRUMENTO PARA 

CHACOALHAR COM A MÃO!

PEGADA 4
MOVIMENTO



Reutilizar, reaproveitar e recriar! 
Use o material que você tiver. É hora da criatividade!
Faça com embalagens, pets, rolinhos e sementes. 

Veja algumas sugestões:

CHOCALHO



Registro do dia 3: Guarde seu chocalho para mostrar aos colegas, mas não deixe de 
registrar esse momento em seu livro de aventuras. Faça desenhos ou colagens que 

represente esse dia!

Com seu chocalho em mãos, assista 
ao vídeo e siga o ritmo da música!

https://www.youtube.com/watch?v=SyhKdbPmg1c


PEGADA 4 CONCLUÍDA:
AMANHÃ TEM MAIS!



QUE SOM VOCÊ CONSEGUE 
FAZER COM O CORPO?

MEXENDO A PERNA, BATENDO PÉ
 USANDO A MÃO, BOCA E 

MUITO RODAPÉ...

PEGADA 5
SONS DO CORPO



Seu desa�o será assistir ao vídeo animado da 
música: “Quero Começar”.
Depois, desenhe suas mãos em seu livro  para 
representar. Escolha um animal para com ele 
ilustrar. veja as sugestões:

https://www.youtube.com/watch?v=MjTX0p3A1q0


PEGADA 5 CONCLUÍDA:
ADOREI O SEU EMPENHO FAÇA O ÚLTIMO

REGISTRO DA SEMANA E TENHA
UM ÓTIMO DESCANSO!



O que mais você gostou de realizar essa semana?
Para deixar registrado, desenhe aqui o que foi mais apreciado!

COM A FAMÍLIA...


