
LIVRO DE 
AVENTURAS

SEMANA 3

4 anos



OLÁ CRIANÇA E FAMÍLIA!

De passo em passo, 
De pegada em pegada, 
Vamos construindo nosso aprendizado!

Acompanhe as aventuras dessa semana!
Lembre-se!
Cada pegada = um dia de aventura!



PEGADA 1 – TRAVA-LÍNGUA E IMAGINAÇÃO
(Trava-língua, rimas e letras) 

PEGADA 2 - ARTE
(Brinquedo bilboquê sustentável)

PEGADA 3 - RECEITINHA
(Brigadeiro verde de sapinho)

PEGADA 4 - ECOANDO NÚMEROS
(Contagem e quantidades)

PEGADA 5 - MOVIMENTO
(Fazendo poses)



MAIS UMA SEMANA 
COMEÇOU!

UM TRAVA-LÍNGUAS IREI 
APRESENTAR,

 QUERO VER VOCÊ ACERTAR!!

PEGADA 1
TRAVA-LÍNGUA E IMAGINAÇÃO



A arara azul é considerada uma das aves 
mais bonitas do cerrado e do Brasil.

Um adulto fará a leitura primeiro e depois 
você irá repetir! Lembre que tem que ser 

bem rapidinho!
Agora é com você!

Para o desa�o �car mais divertido, grave um áudio e 
compartilhe com seus amigos. Será que acertaram?

A arara de araraquara é uma arara rara.

DESAFIO 1



DESAFIO 2

Esse é mais difícil, tente 
acompanhar o vídeo e depois 
desa�e alguém da sua família. 

Acompanhe o vídeo:

Olha o sapo dentro do saco, 

O saco com sapo dentro,

O sapo batendo papo,

E o sapo soltando vento.

https://www.youtube.com/watch?v=ON3hsofuZdY


Em seu livro de 
aventuras, desenhe a 

arara e o sapo e registre 
de qual trava-língua 
você mais gostou!

Quem acertou mais?



Sapo-cururu ou Sapo Boi
Tem em média 13 cm, o 

corpo largo e é encontrado 
no cerrado e na mata 

atlântica.
Saiba mais em:

https://animalbusiness.com.br/colun
as/animais-silvestres/sapo-cururu/

Sou um animal do cerrado, 
região da savana,de árvores 

baixas e arbustos.

No cerrado, tenho outros 
amigos, como o sapo! Vamos 

conhecer mais?

https://animalbusiness.com.br/colunas/animais-silvestres/sapo-cururu/
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Para �car mais divertido, confeccione um tabuleiro como o modelo 
abaixo e depois  crie cartinhas  com as seguintes letras:  P  T  R  G

Agora é hora de trocar letras e formar novas palavras, outros  
animais! Registre em seu livro de aventuras!

BRINCANDO DE TROCAR LETRAS



PEGADA 1 CONCLUÍDA:
 HORA DA ATIVIDADE LIVRE!



BILBOQUÊ!
 Hora da arte, hora do 

brinquedo. 
Vou te contar um segredo!

PEGADA 2
ARTE



VOCÊ SABIA?
O bilboquê é um brinquedo muito antigo encontrado
em diferentes países. O bilboquê original é feito de madeira 
e consiste em acertar a bola com  furo no bastão.
Veja outros bilboquês feitos de materiais diferentes.



#ECODICAS
Deixe a mosquinha na ponta 
mais pesadinha. Pode fazer com 
papel mais resistente. Assim, 
dará peso para realizar o jogo.

Materiais: 
Rolinho de papel 
Barbante
Tinta

Feche um das aberturas do rolinho, pinte 
da cor que preferir. Crie as patinhas e os  
olhinhos. Depois, coloque um pedaço de 
barbante e uma mosquinha na ponta.

Use a criatividade e está pronto!

HORA DE CONSTRUIR E RECONSTRUIR!
BILBOQUÊ SUSTENTÁVEL DE SAPINHO!



Saiba mais em:

https://www.ecycle.com.br/526-com
o-fazer-uma-sementeira.html

#ECODICAS
Por falar em rolinhos de papel higiênico, veja 

essa superdica sustentável.

Ao germinar  plantinhas no rolinho de papel 
higiênico, não é preciso retirar o rolinho para 

fazer o plantio, pois basta colocá-lo no solo, já 
que ele é biodegradável e irá se desfazer na 

terra em que a mudinha for plantada.

https://www.ecycle.com.br/526-como-fazer-uma-sementeira.html


PEGADA 2 CONCLUÍDA:
 BRINQUE LIVREMENTE COM SEUS

BRINQUEDOS!



Hoje é dia de 
docinho!

Capriche no 
brigadeiro de 

sapinho!

PEGADA 3
RECEIT INHA



1 colher de gelatina de limão

1 colher de sopa de margarina

1 gema

1 lata de leite condensado,

Açúcar cristal 

Casca de limão a gosto

1. Coloque a gelatina de limão em 
uma panela.

2. Acrescente o leite condensado e 
misture bem.

3. Em seguida,  coloque a margarina 
e a gema de ovo.

4. Leve ao fogo baixo, sem parar de 
mexer, até dar o ponto de desgrudar.

5. Unte um prato com margarina 
para despejar o doce.

6. Reserve até esfriar.

7. Em seguida, enrole, passe no 
açúcar cristal.

8. Coloque em forminha de papel e 
sirva.

INGREDIENTES

MODO DE FAZER

BRIGADEIRO VERDE DE SAPINHO



PEGADA 3 CONCLUÍDA:
APROVEITE AGORA PARA SABOREAR

A RECEITA E ASSISTIR A UM FILMINHO!



PEGADA 4

1,2,3 é hora de contar!
Quantas mosquinhas cada 

sapinho irá capturar!

ECOANDO NÚMEROS



Agora na contagem! Quantas mosquinhas cada 
sapo pegou? Desenhe a quantidade de 
mosquinhas  correspondente a cada sapinho!

1 2 3 4 5 6



Depois, crie uma caixa de areia para treinar a 
escrita de letras e números de forma lúdica.

Você pode usar também farinha, caso não 
tenha areia. É tudo muito simples. Adapte ao 
que você tiver em casa. Veja esses exemplos:

Um adulto vai apresentar a placa com número 
e você irá reproduzir na caixa, traçando com o 
dedo. 

O mesmo pode ser feito com as letras. 
Divirta-se!!

ACOMPANHE O VÍDEO QUE ENSINA 
A CONTAR E A QUANTIFICAR!

https://www.youtube.com/watch?v=29VBS5E4_mA


PEGADA 4 CONCLUÍDA:
AMANHÃ TEM MAIS!



PEGADA 5

VAMOS EXERCITAR O 
CORPO E TRABALHAR A 

CONCENTRAÇÃO!
MUITAS POSES E 

DISPOSIÇÃO!

MOVIMENTO



BRINCADEIRA EM FAMÍLIA! POSES
Uma pessoa diz o número de 1 a 12, e a 
outra deve reproduzir.
Depois registre: Qual foi a pose de que você 
mais gostou? Qual foi a mais difícil?

1

7 8 9 10 11 12

2 3 4 5 6



PEGADA 5 CONCLUÍDA:
ADOREI O SEU EMPENHO. FAÇA O ÚLTIMO REGISTRO

DA SEMANA E TENHA UM ÓTIMO DESCANSO!



Registre neste espaço o que mais gostou de fazer nesta semana! 
Capriche nos desenhos e colagens!

TERMINANDO A SEMANA...


