
5 anos

LIVRO DE 
AVENTURAS

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 – ADIVINHAÇÕES E CRIATIVIDADE 

PEGADA 2 - RECEITINHA

PEGADA 3 - ARTE

PEGADA 4 - ECOANDO PALAVRAS E NÚMEROS

PEGADA 5 - MOVIMENTO



Ah! Espera um pouquinho!
Já ia  esquecendo...
Pensando sempre na sustentabilidade e cuidado 
com a natureza, é importante lembrar que todas as 
aventuras propostas podem ser criadas por você e 
sua família num caderno, em um bloco de folhas!
Não precisa imprimir!�Seja criativo! Além do lápis de 
cor, giz de cera e canetinhas, use embalagens, 
retalhos, caixas  e outros materiais  em  suas 
produções.

#ECODICA!!!



OLÁ! VOLTEI PARA FICAR!
SOU A ONÇA-PINTADA
DE GARRAS AFIADAS E 
PELAGEM AMARELADA! 

PRIMEIRO DESAFIO EU VOU 
LANÇAR!

ALGUMAS ADIVINHAS PARA 
VOCÊ PENSAR!

PEGADA 1
ADIVINHAÇÕES E CRIATIVIDADE



Com a ajuda de um adulto, 
crie cartinhas com essas letras. 
Você também poderá usar  um 

alfabeto móvel se tiver em 
casa!

Mas criar é mais divertido!

Você usará as cartinhas para 
decifrar as adivinhas e, depois, 

poderá colar em seu livro de 
aventuras completando as 

palavras!
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Um adulto vai dividir a folha em 4 partes para formar 4 quadrados. 
Depois, irá reproduzir os quadrinhos menores das letras  conforme a 
imagem. Então, usando as cartinhas que você criou, decifre as 
adivinhas!!
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São animais!
Outros amigos da onça!#ECODICA!!!

1. Não é cama nem leãozinho e 
desaparece em qualquer cantinho.

3. Canto na beirinha, vivo na água, não 
sou peixinho nem sou cigarra.

4. O que é, o que é, capim que não é 
capim, vara que não é vara?

2. Tem cores garridas, este animal singular, que 
repete com um eco o que ouve pronunciar.



Primeiro, desenhe os animais em seu livro de aventuras, do que jeito que você 
souber. Se quiser, poderá recortar e colar imagens de revistas.

Responda:
Quais são os animais que começam com a mesma letra?
Qual é o animal que tem o menor número de letras?

1. Camaleão 2. Papagaio 3. Sapo 4. Capivara

CONFIRA SEUS ACERTOS!



Foi fácil desenhar os animais??
Você já tentou contornar sombras?

Papel, luz do sol, objeto ou o 
brinquedo que quiser! Desenhe 
silhuetas! Capriche no colorido!!



PEGADA 1 CONCLUÍDA:
 HORA DA ATIVIDADE LIVRE!



UMA RECEITA COLORIDA, 
AGORA VOU ENSINAR!

É SÓ SEGUIR AS ETAPAS E 
DEPOIS SABOREAR!

PEGADA 2
RECEIT INHA



CURIOSIDADE

Essa receita colorida  foi inspirada no camaleão. Sabe por quê?
Você sabia, que o camaleão é capaz de mudar de cor para se 
disfarçar do prendador?
Além disso, ele é capaz de enxergar por duas direções ao mesmo 
tempo, pois possui visão 360°.

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Curiosidades/curiosidades_camaleao.php

Fonte:

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Curiosidades/curiosidades_camaleao.php


Assista ao vídeo da receita e 
mão na massa:

Registre essa experiência em 
foto ou vídeo. Compartilhe 

com seus colegas!

BALINHAS COLORIDAS 
DE GELATINA

https://www.youtube.com/watch?v=B7uNVR1yC5A


Veja essa sugestão divertida! 

App - Joguinho do camaleão. O desa�o 
é capturar o maior número de insetos.

Este app está disponível apenas na App 
Store para iPhone e iPad.

JOGUINHO DO CAMALEÃO
SUGESTÃO!

CLIQUE E BAIXE!

https://apps.apple.com/br/app/camale%C3%A3o/id1062503378


PEGADA 2 CONCLUÍDA:
APROVEITE AGORA PARA SABOREAR

A RECEITA E ASSISTIR A UM FILMINHO!



AINDA NA PEGADA 
COLORIDA, UMA ARTE VOU 

ENSINAR O CORRUPIO CHEIO 
DE CORES E MUITAS VOLTAS A 

GIRAR!

PEGADA 3
ARTE



http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00000189.htm

Brinquedo feito com botão de furos ou duas tampinhas 
de metal, em geral de garrafa, em que são feitos dois 
orifícios, por onde passa um pedaço de linha �na e 
resistente, com as pontas amarradas. 

O brinquedo produz som a partir do movimento giratório 
das mãos e tensionamento da linha.

CORRUPIO

http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00000189.htm


Faça círculos de papelão, divida o 
círculo em formato de pizza e pinte 
cada fatia de uma cor ou pode ser 
também no formato de círculos.
O mais importante é que �que bem 
colorido.
Depois, com ajuda de um adulto, faça 
dois pequenos furinhos, passe o 
barbante e una as pontas.
Gire muitas vezes e estique.

Veja o efeito lindo que aparece!

https://www.youtube.com/watch?v=wKW1Gs-0b6w


PEGADA 3 CONCLUÍDA:
 BRINQUE LIVREMENTE COM SEUS

BRINQUEDOS!



COM TODAS AS LETRAS E
 NÚMEROS EM AÇÃO!

VOU COLOCAR EM PRÁTICA A 
MINHA LIÇÃO!

PEGADA 4
ECOANDO PALAVRAS E NÚMEROS



Você usou diferentes cores! E se agora classi�carmos as palavras 
coloridas pela quantidade de letras? Pinte a quantidade de 
quadradinhos que representa esse número.

Comece pintando de baixo para cima para formar um grá�co.

AMARELO VERMELHO AZUL VERDE MARROM



Para responder, registre em 
seu livro de aventuras como 

preferir! Deixe bem colorido!!!

Qual é a cor com maior número de letras?

Qual é a cor com menor número de letras?

Qual é a cor de que você mais gosta?

Quais são as duas cores que começam com a mesma letra? 
Que letra é essa?



https://continuobuscando.blogspot.com/2014/09
/poema-de-outono.html?spref=pi

POEMA

No caminho para escola
Há folhas a voar
São amarelas castanhas
Fazem crac, no chão a pisar

Voam quando o vento sopra
Roda como um pião,
Pousam na beira da estrada
Tapete dourado no chão

As andorinhas partiram 
Já não piam nos beiras,
No alto daquele telhado
Só espreitam os pardais

O sol escondeu-se nas nuvens 
A chuva não vai tardar,
O tempo está menos quente
É o outono a chegar

MARIA DO ROSÁRIO MACEDO, 2014.

https://continuobuscando.blogspot.com/2014/09/poema-de-outono.html?spref=pi


#ECODICA:

Com a primeira letra de cada imagem. Descubra 
a palavra que irá levar para a próxima atividade.

tenho muitos ramos, sou bonita, 
dou sombra, frutos e folhas.

DESVENDE O SEGREDO



Das árvores caíram 
folhas!!!

Observe nas  proximidades 
da sua casa.  Encontre folhas 
para realizar a composição! 

Com folhas e giz, faça muitos 
sombreados!



Faça rolinhos de jornal e crie a moldura de um 
quadro. Você poderá pintar para deixar mais alegre. 
Veja essas sugestões!!

#ECODICA:
O que acha de criar uma moldura 
sustentável para sua composição?



PEGADA 4 CONCLUÍDA:
AMANHÃ TEM MAIS!



Desa�o da família!
Parabéns pelo seu empenho nas 
atividades!
Para entrar no �nal de semana bem 
animado, convide sua família para o 
desa�o da dancinha! Assista ao vídeo 
e movimente-se!

PEGADA 5
MOVIMENTO

COMPARTILHE COM SEUS 
COLEGAS!

https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw


Ufa! Que dancinha animada!
Desenhe o que mais você gostou. 

Teve algum movimento que você achou 
difícil? E as pessoas da sua família, se 

divertiram também? Não �que parado!



PEGADA 5 CONCLUÍDA:
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...


