
5 anos

LIVRO DE 
AVENTURAS

SEMANA 3



OLÁ, ALUNO E FAMÍLIA!

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

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



PEGADA 1 – PARLENDAS E ADOLETA
(Parlendas, rimas e versos)

PEGADA 2 - NÚMEROS EM AÇÃO
(Sequência numérica e contagem)

PEGADA 3 - ARTE
(Arte com as mãos – inspiração Romero Britto) 

PEGADA 4 - RECEITINHA
(Sorvete de frutas)

PEGADA 5 - MOVIMENTO
(Brincadeira jaca ou jacaré)



UMA SEMANA LINDA PARA 
APRECIAR, COM PARLENDAS 

PARA RECITAR!

VAMOS COMEÇAR?

PEGADA 1
PARLENDAS E ADOLETA



MEIO DIA 
MACACA SOFIA
PANELA NO FOGO
BARRIGA VAZIA

ECOANDO PARLENDAS

Parlendas são pequenos 
versos com rimas usadas em 

brincadeiras.

Recite estas parlendas: 

https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs


Desenhe a parlenda da macaca So�a!

Você percebeu que existem palavras que terminam com o mesmo som?
Sabe dizer quais são elas?

Pesquise com sua família outras palavras que
terminam com IA.

EM SEU LIVRO DE AVENTURAS:

MEIO DIA 
MACACA SOFIA

PANELA NO FOGO
BARRIGA VAZIA



Construa suas cartinhas de sílabas e desembaralhe as 
sílabas para formar palavras.

BRINCANDO COM AS PALAVRAS!

NE MA

GO

LA

PA

CA

CA

FO



PEGADA 1 CONCLUÍDA:
 HORA DA ATIVIDADE LIVRE!



COM TODAS AS LETRAS E
 NÚMEROS EM AÇÃO,

VOU COLOCAR EM PRÁTICA 
A MINHA LIÇÃO!

PEGADA 2
NÚMEROS EM AÇÃO



ADOLETA
LE PETI 
PETI POLÁ
LE CAFÉ COM CHOCOLÁ
ADOLETA
PUXA O RABO DO TATU 
QUEM SAIU FOI TU

JÁ BRINCOU 
DE PEDRA, 

PAPEL, 
TESOURA?

UMA BRINCADEIRA 
PARA COMEÇAR!

https://www.youtube.com/watch?v=mybZyqlE1tw


Convide alguém para esse jogo. 
Coloque o nome dos participantes nos 
quadros que você irá reproduzir em seu 
livro de aventuras.
Faça 10 jogadas e marque os pontos.
Quem venceu?

PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2



UNI, DUNI, TÊ
SALAMÊ, MINGUÊ
O SORVETE COLORÊ
O ESCOLHIDO FOI VOCÊ!

Desa�o você a organizar os 
sorvetes por sabor e identi�car 
a quantidade.
Veja a orientação a seguir.



CREME MORANGO CHOCOLATE

Peça a um adulto que o ajude a montar uma tabelinha como esta a seguir. 
Depois, complete-a com os números que faltam.

Quantos sorvetinhos 
você conseguiu contar 

de cada sabor?

#Dica: veja a sequência numérica de uma régua, �cará mais fácil 
completar esse desa�o! Vamos lá!

1 2 5 8 10

11 13 16 19



PEGADA 2 CONCLUÍDA:
APROVEITE AGORA PARA ASSISTIR A

UM FILMINHO!



MUITA ARTE PARA 
DESCONTRAIR,

USAR O COLORIDO 
PARA SE DIVERTIR!

PEGADA 3
ARTE



Romero Britto é um 
artista brasileiro 

reconhecido 
internacionalmente. Em 
suas obras, o colorido e 

os traços fortes 
predominam em forma 

de mosaico. Veja 
algumas de suas artes 

com animais!



Ainda no clima da brincadeira com as mãos e inspirado no colorido 
do Romero Britto, faça o contorno da sua mão na folha e crie muitos 
coloridos em forma de mosaico. 
Veja os exemplos.
#Mãosàobra



PEGADA 3 CONCLUÍDA:
 BRINQUE LIVREMENTE COM SEUS

BRINQUEDOS!



DE MASSA OU DE PALITO,
GELADINHO E SABOROSO.

HORA DE APRENDER 
UM SORVETINHO DE FRUTAS 

BEM GOSTOSO!

PEGADA 4
RECEIT INHA



VOCÊ SABE A ORIGEM DO SORVETE?
Teve origem na China há 4.000 anos, 

quando uma sobremesa à base de leite e 
arroz foi congelada na neve e passou a ser 

a melhor sobremesa.

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-sorvete/

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-sorvete/


Veja outras receitinhas saudáveis de sorvete de frutas:

SORVETE DE MORANGO E BANANA

2 bananas nanicas congeladas

1 xícara de morangos picados e 
congelados

Bata no processador até virar 
um creme.

Se quiser, acrescente creme de 
leite.

https://mamaetagarela.com/4-receitas-de-sorvete-de-banana-para-criancas/

https://mamaetagarela.com/4-receitas-de-sorvete-de-banana-para-criancas/


Crie sua própria sorveteria!
Veja esta ideia de sorvetinho de 

dobradura:

https://www.youtube.com/watch?v=MSGLbkkTwD8


#ECODICA:

Uma dica muito legal para 
toda a família! Já que vimos 

algumas dobraduras e 
pensando numa vida mais 
sustentável, veja a ideia de 

substituir as sacolas plásticas 
por saquinhos de jornal 

dobrado!

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


PEGADA 4 CONCLUÍDA:
AMANHÃ TEM MAIS!



SENTAR E LEVANTAR, 
PARADO É QUE NÃO 

PODE FICAR!
COM UMA HISTÓRIA 

DIVERTIDA FICA MELHOR 
SE MOVIMENTAR!

PEGADA 5
MOVIMENTO



Já brincou de vivo ou morto?
Esta é uma adaptação da brincadeira, mas terá uma 
história divertida para acompanhar. Um adulto fará 
a leitura! 

Siga os comandos:
Cada vez que a pessoa falar “JACA”, você 
senta e quando ela falar “JACARÉ”, você 
levanta.
Preste atenção na história para não errar! 
Divirtam-se!



JACA OU JACARÉ?
Manuel ia na casa de seu tio Florindo apanhar jacas. Bem no 

meio do caminho havia um grande rio que não tinha ponte, era 
preciso atravessar de canoa. Nesse rio havia jacarés ferozes e 
Manuel pensou:

– Eu quero as jacas e vou enfrentar os jacarés.
Ele chegou na beira do rio e viu aquela quantidade de jacarés. 

Ficou pensativo: 
– Jacas ou jacarés? 
Entrou na canoa e começou a remar contra os jacarés. Remou, 

remou, lutou no meio dos jacarés, mas sem esquecer de suas 
jacas. Até que �nalmente chegou na margem do rio.

– Ufa! Esses jacarés me cansaram. Mas eu estou mais perto das 
minhas jacas.

Andou, andou e viu o pé de jaca:
– Como vou fazer agora? 
Apanhou cinco jacas e lembrou dos jacarés que enfrentaria, mas 

voltou feliz da vida com suas jacas até o rio de jacarés. Colocou as 
jacas na canoa e começou a luta. Salva as jacas e bate nos 
jacarés, bate nos jacarés e salva as jacas, até que jogou uma jaca 
nos jacarés e eles deixaram-no seguir em paz. Chegou, desceu da 
canoa e comeu todas as jacas.

?



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...


