
 

 

CONVID – 19 NÃO SÃO FÉRIAS 
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Brincar  Brincar de 
dominó  

Brincar de 
cabaninha (ajuda 
de um adulto)  

Assistir a um 
desenho 
predileto  

Fazer um belo 
desenho de 
como está sendo 
este momento 
em casa 

Fazer desenhos 
com as mãos na 
parede usando 
uma lanterna no 
local escuro  

Jogar um jogo de 
sua preferência 
em família 

Assistir um filme 
em família  

Ler uma história  Ouvir música  Fazer um 
lanchinho 
favorito (ajuda 
de um adulto)  

Brincar de 
quebra cabeça  

Organizar seus 
brinquedos e ver 
se tem algum 
que não brinca 
mais para doar  

Fazer um 
piquenique em 
casa  

Fazer pipoca para 
ver o filme  

Treinar o 
alfabeto 
maiúsculo e 
minúsculo com 
letras cursivas  

Ler  historinha 
dos animais e 
brincar de 
dobraduras 
(atividade em 
anexo) 

Ler historinha 
dos animais 
(atividade em 
anexo) e brinque 
de adivinhações 
de animais com 
sua família  

Ler historinha 
dos animais e 
brincar de 
dobraduras 
(atividade em 
anexo) 

Ler para alguém 
historinha dos 
animais 
(atividade em 
anexo) 

Ler historinha 
dos animais 
(atividade em 
anexo) e fazer 
desenhos 
representando o 
que você mais 
gostou  

  Treinar a escrita 
dos números por 
extenso  

 Treinar as 
dezenas e as 
unidades 
(atividade em 
anexo)  

 Treinar números 
ordinais 
(atividade em 
anexo)  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  







 



 

 



 

 

 A Beatriz mora no 2º andar deste prédio. Ela tem muitos amigos e em quase 

todos os andares do prédio mora pelo menos um deles. Numere os andares e 

siga as dicas para identificar onde mora cada um. 

 

 



 

 

 A Marilia mora no andar abaixo de Felipe.  

 A Flavinha mora no penúltimo andar.  

 A Carolina mora no andar que fica entre 1º e o 3º. 

 O Lucas e a Lucia são irmãos e moram no andar acima 

de Beatriz. 

 O Felipe mora no andar abaixo da Flavinha.  

 O Renan mora entre o 4º e o 6º. 

 O Paulo e a Thais moram no andar entre o Renan e a 

Mrília.  

 A Simone, o Marcelo e o Vinicios moram no último 

andar.  

 Em quais andares não moram amigos da Beatriz? 

_________________________________________ 

 Quem mora no mesmo andar que Beatriz? 

_________________________________________ 

 Quantos amigos ela tem no prédio? 

_________________________________________  

 


