Atividades referentes ao Material
do Sistema Anglo de Ensino

Semana de 04 a 08 de maio
de 2020.

Aos familiares dos nossos alunos da Educação Infantil
Estamos encaminhando algumas atividades baseadas
no material Anglo.
São atividades simples, que devem ser realizadas de
uma forma divertida, respeitando as possibilidades das
crianças, seu tempo e seu ritmo.
Todas as atividades serão retomadas, pelos professores,
no retorno às aulas.
Aproveitem o tempo para brincar com os pequenos,
cantar e contar histórias.

Maternal I
Atividade 1
Ouça a história “Os Três Porquinhos”
https://1drv.ms/u/s!AvwIG9d6M_ykyHIuAjSiOniTS5lY?e=iYumdA
https://1drv.ms/v/s!AvwIG9d6M_ykyRKk2E_TNw5LFeu1?e=Q4O5jV

 Converse com as crianças sobre as características de cada porquinho: cor
da roupa, tipo de chapéu, tipo de casa que construiu.
 Você lembra dos nomes dos três porquinhos?
 Fale o nome de cada um.
Ouça o audio abaixo (CD – Anglo/Somos Educação) depois pergunte
para a criança.
https://1drv.ms/u/s!AvwIG9d6M_ykyCozMfpQDedinCyL?e=K2Me60

 Qual instrumento musical cada porquinho está tocando?
 Imite o som de cada instrumento musical.

Atividade 2
Leia para a criança a receita de biscoitos que a mamãe fez para os Três
Porquinhos.
 Se possível faça a receita abaixo junto com a criança.

BISCOITOS 1, 2, 3
INGREDIENTES
DE AÇÚCAR
DE MANTEIGA
DE FARINHA DE TRIGO

MODO DE FAZER
MISTURAR BEM OS INGREDIENTES E AMASSAR BASTANTE.
FAZER BOLINHAS E ACHATÁ-LAS COM O DEDO.
LEVAR AO FORNO QUENTE POR DEZ MINUTOS.
DEIXAR ESFRIAR E PASSAR OS BISCOITOS NO AÇÚCAR.

Atividade 3
Converse com a criança:
Como você acha que eram as casas dos porquinhos?
Em uma folha de papel ou papelão construa as casas de madeira, palha e tijolos.

Importante: Para que as atividades possam ser realizadas em casa e com o
auxílio do adulto responsável, os materiais solicitados podem ser adaptados.
Exemplos: Para fazer as casas dos Três porquinhos pode-se usar tiras de
papeis, lã, barbante, macarrão espaguete, folhas de revistas ou jornais, palito
de sorvete, gravetos, pedras não muito pequenas entre outros.

SUGESTÕES DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR
O teatro de fantoches
Sempre que possível, utilize o teatro de fantoches, assim como todos os outros jogos de
dramatização e faz de conta. Essas ferramentas ajudam as crianças a construir a sua identidade,
pois podem desempenhar diversos papéis sociais (por meio das personagens) e experimentar
diferentes sensações e emoções.
Você pode criar com as crianças vários bonecos. Indicamos a seguir algumas sugestões:
Utilizando colher de plástico grande
Pinte uma cara na parte côncava da colher; cole fios de lã para fazer o cabelo, que pode ter franja,
tranças em cada lado, etc. Em cartolina, recorte duas formas de um vestido; numa delas, cole
uma gola (de cartolina), para ser a frente do vestido. Cole as partes no cabo da colher (use fitacola).
Utilizando pé de meia velho
Enfie um pé de meia numa mão para perceber quais as medidas a ter em conta quanto recortar,
em cartolina, os seguintes elementos: 2 partes para fazer a boca, 1 para a língua pequenina, 1
bolinha para o nariz e 2 partes para as orelhas.
Enfie um pedaço de cartão na meia para pro- teger a mão durante as colagens. Em seguida, cole
devidamente todos os elementos do rosto e costure dois botões para fazer os olhos.
Utilizando dedoches
Construa dedoches como os que apresenta- mos no Módulo anterior. Eles também podem ser de
feltro, pintados com carinhas.
O teatro de fantoches na cultura popular brasileira
O mamulengo é um tipo de fantoche caracte- rístico de manifestações populares do Nordeste,
principalmente no estado de Pernambuco. As pessoas que os fazem são chamadas de mestres. As
companhias de mamulengo viajam por toda a região apresentando-se em grandes e pequenas
cidades.
Para saber mais, assista aos vídeos disponíveis na internet cujos endereços indicamos abaixo. Eles
mostram como são feitos os bonecos de mamulengo e uma visita ao Museu do Mamulengo de
Olinda (PE):
•

Como confeccionar um boneco de mamulengo:

<www.youtube.com/watch?v=41irNaw FZkM>. Acesso em: 8 abr. 2015.
• Conhecendo o Museu do Mamulengo:
<www.youtube.com/watch?v=AE1iksEcA0I>. Acesso em: 8 abr. 2015.
Para as crianças, indicamos o vídeo com uma apresentação de teatro de mamulengo (Bendito os
Beneditos), disponível em: <www.youtube.com/watch?v=1aySXj0Hj9c>. Acesso em: 8 abr. 2015

Maternal II
Atividade 1
Ouça a história “Os Três Coelhinhos”
https://1drv.ms/u/s!AvwIG9d6M_ykyHNGeo5B5qQH1KUG?e=ySUB6T
https://1drv.ms/v/s!AvwIG9d6M_ykyRDmklQabKN0ZoYH?e=XHeGPW

 Converse com as crianças, você se lembra da história dos três
coelhinhos?
 O que os coelhinhos estão fazendo nesta cena?
 Quem está com eles?
 Eles moram em um tronco de árvore.
 Você gostaria de entrar nesta casa?
 Como será a casa dos coelhinhos?
 O que será que a mamãe está fazendo?
 Vamos contar quantos coelhinhos vemos na ilustração?
 Agora vamos contar as borboletas?

Atividade 2
Ouça o audio abaixo (CD – Anglo/Somos Educação)
depois pergunte para a criança.
https://1drv.ms/u/s!AvwIG9d6M_ykyCs4cUZ0nLx0rzIR?e=kVwl5E

 Cante com a criança imitando os gestos da música.
 Faça um desenho sobre a história dos três coelhinhos em uma
folha de sulfite.

OS TRÊS COELHINHOS
ALFAFA, CENOURAS, NABOS E OUTROS MAIS
PARA OS COELHINHOS,
MUITOS VEGETAIS!
MAMÃE COELHA SAI DA MACIEIRA
PRA NOS CAMPOS IR BUSCAR
ALFAFA, CENOURAS, NABOS E OUTROS MAIS
PARA OS COELHINHOS MUITOS VEGETAIS!
A NOITE ESTÁ LINDA, TODA PRATEADA
OS COELHINHOS NÃO QUEREM FICAR EM CASA
COM OUTROS BICHINHOS SAEM PRA BRINCAR
COMO ESTÁ GOSTOSO!
CORRER, PULAR E CANTAR!
MAMÃE COELHA CHEGA E FAZ UM BOLO LINDO
CONVIDA TODO MUNDO
– TODO MUNDO É BEM-VINDO!
PRA COMER O BOLO
E OUVIR...
– HISTÓRIAS DO LOBO ANTES DE DORMIR!

Atividade 3
Imagine que essa seja a árvore onde os coelhinhos moravam.
Faça pequenas maçãs para colocar na árvore.

Importante: Para que as atividades possam ser realizadas em casa e com o
auxílio do adulto responsável, os materiais solicitados podem ser adaptados.
Exemplos: para fazer as maçãs vocês podem usar massinha, bolinhas de
papel ou outro material maleável.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Fantoches dos coelhinhos

Produza fantoches de coelhos usando saquinhos de papel, pequenos, que sejam
adequados para que as crianças possam brincar usando as mãos dentro deles. Os
fantoches poderão fazer parte dos objetos a que as crianças recorrem nas representações.
Para as orelhas, recorte tiras de papel colorido; para os bigodes, canudos; para o nariz e os
olhos, bolinhas de papel crepom preto.
É interessante produzir os fantoches com as crianças. Por isso recomendamos que
haja mais um educador com o grupo para auxiliar nas várias etapas da criação.
Quando os fantoches estiverem prontos, sente-se com as crianças e conte que,
quando os coelhos sentem que estão em perigo, batem as patas traseiras no chão e se
escondem rapidamente. Convide-as a imitar os coelhos, usando os fantoches que criaram,
colocando a mão dentro do saquinho de papel. Elas podem se movimentar como os coelhos:
pulando, correndo, etc. Combine com o grupo que todos serão coelhos, brincando na
floresta.
Depois, ao som de um sinal, previamente combinado para indicar perigo, todos
batem os pés no chão e vão se esconder em algum lugar. Então, com um novo sinal,
indicando que o perigo passou, todos reaparecem e continuam brincando.

1ª Fase
Atividade 1
Assista o vídeo em que a professora conta a história “Os Quatro Guardiões”
https://1drv.ms/v/s!AvwIG9d6M_ykyDJL6St7FDNoT7pz?e=haErJX
https://1drv.ms/v/s!AvwIG9d6M_ykyRMX-r2H7Pb9cdMX?e=xYwYHW

 Vamos recordar o nome dos quatro guardiões.
 Escolha a personagem que você mais gostou.
 Depois use as letras móveis ou letras (de recorte de jornais ou revistas)
para montar o nome da personagem que você escolheu.

Vocês podem construir letras móveis como na ilustração abaixo

Peça para a criança recortar pequenos
pedaços de papel

Escreva várias letras nos pedacinhos
de papel
e peça para a criança montar
as palavras usando as letras.

Atividade 2
Quando os quatro guardiões pararam para descansar, garnisé avistou
uma luzinha não muito longe de onde estavam. Então eles resolveram
caminhar até lá para ver de onde vinha aquela luzinha.
Observe as duas cenas.
 Em qual das cenas os animais estão longe da casa iluminada?
 E em qual das cenas eles estão perto?

Atividade 3
Ouça o audio abaixo (CD – Anglo/Somos Educação) depois
pergunte para a criança.
https://1drv.ms/u/s!AvwIG9d6M_ykyCwbIufnFi1m4fYG?e=RO6fHI








Onde você acha que está escrito GATA?
Com que letra começa essa palavra?
Que outras palavras começam com essa letra?
Onde está escrito “MIAU, MIAU!”?
O que quer dizer “miau”?
Identifique na letra da canção as palavras: burro, cão, gata, galo.

2ª Fase
Atividade 1
Ouça a história “O brinquedo gigante”
https://1drv.ms/u/s!AvwIG9d6M_ykyQ7FfYPQZjhTB7LP?e=2nGVmg
https://1drv.ms/v/s!AvwIG9d6M_ykyRGw-crf6ohIgdpd?e=ncYzv9

 Feche os olhos e imagine que você é um astronauta e está no espaço.
O que você está vendo lá? Em uma folha de sulfite, desenhe suas
descobertas no espaço.
 Observe a capa do livro. Você já conhece esta história? Leia o título
da história.

 Já imaginou ver a lua de perto? Assista o link abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=JJ-L1jFU_Fg

 Identifique a contagem feita por Davi na história o brinquedo
gigante.
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Atividade 4
Ouça o audio abaixo (CD – Anglo/Somos Educação) depois
pergunte para a criança.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AHskunSx52wxdKQ&cid=A4FC337AD71
B08FC&id=A4FC337AD71B08FC%219261&parId=root&o=OneUp

 Identifique na letra da canção as palavras terminadas em ÃO.
 Escreva com as letras móveis ou letras (de recorte de jornais ou
revistas) as palavras: LUA, GATO, JANELA, CÉU E NUVEM.

Vocês podem construir letras móveis como na ilustração abaixo.

Peça para a criança recortar pequenos
pedaços de papel

Escreva várias letras nos pedacinhos
de papel
e peça para a criança montar
as palavras usando as letras.

SUGESTÕES DE BRINCADEIRAS , HISTÓRIAS E ATIVIDADES
https://www.youtube.com/watch?v=ORYgzFnJKIA
(O Urso Pulguento)
https://www.youtube.com/watch?v=TkBGD-VYB_I
(Grúfalo)

Brincadeira com
sombra
Desenhe uma carinha
no chão e se posicione
fazendo com que o
rosto se encaixe no
ligar certo.

Pula pula com bexiga
Encha uma bexiga , posicione-a entre as
pernas, ao som de uma música, dance, pule,
sem deixar a bexiga cair!

Usando utensílios de casa, desenhe o contorno dos
objetos usando uma canetinha ou giz de lousa .
Depois, peça à criança para encaixar cada objeto no
traçado correspondente.

Vamos pesquisar os diferentes materiais que
achamos ao ar livre?
Vamos montar insetos com eles?

1º ano

Atividade

 Trava-língua
Leitura da página 84.
 Cores e Formas
Leitura da página 94.
Leitura
Segue o link do Palavra Cantada com mais
Trava-líguas para toda família.
https://www.youtube.com/watch?v=cqp4N_Hqxvs

Escrita

 Atividades 1, 3 , 4 e 5 das páginas 85 e
86.
 Produção Textual - Atividades 1 e 2 da
página 87.
 Em casa – Atividades 1 e 2 da página 88.
 Em casa – Página 98.

Sugestão
Animação – Obras Mondrian
https://www.youtube.com/watch?v=8XKSfyV_i8s

Arte – Mondrian
https://www.youtube.com/watch?v=dEq8J3ldsDU

2º ano
Atividade

Matemática

Leitura

Cálculo mental de adição.
- Leitura das páginas 98 e 99.

Escrita

- Atividade 1 e 2 páginas 105 e 106.
- Em Casa - exercício 1 da página 107.

Atividade

Língua
Portuguesa

Leitura

Escrita

Estudo da Língua.
- Leitura das páginas 60 e 61.
- Leitura da página 67.
- Atividades 1, e 2 da páginas 60.
- Atividades 1, e 2 das páginas 62 e 63.
- Atividade 6 da páginas 66.
- Atividades 1, e 2 da páginas 67.
Produção Textual
- Atividades 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 68 e 69.
Sugestão
Varal de Histórias

https://www.youtube.com/watch?v=sUAtpk2H9qI
Lolo Barnabé
https://www.youtube.com/watch?v=18185yZQ3i0
Site de matemática
https://br.ixl.com/?partner=google&campaign=1396901750&adGroup=558592583
80&gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQNnrccjRd3qJDqojMFxTmsYi2Xuy98rT
8soPdWfRUGqiKtqcuinngAaArjjEALw_wcB

3º ano
Atividade

Língua
Portuguesa
- Folheto Informativo
Páginas 53, 54, 69 e 77.

Leitura

- Em casa página 65.
Exercícios: 1, 2 e 3.
- Atividades Complementares
Atividade 3 (a – b) da página 84.
Pomar – Palavra Cantada

Escrita

https://www.youtube.com/watch?v=APmuk5tQuKQ

Atividade b e c da página 86.
Atividade b da página 96.
Atividade 13 (a - b) da página 97.
Atividade b da página 104.
Atividade

Matemática

Leitura

- Leitura da página 204.
- Leitura da página 246, 247, 248 e 249.

Escrita

- Em casa : exercícios 1, 2, 3 e 6 das páginas
214 e 215.
- Atividade 1 da página 250 e 251.

Sugestão
Animação
https://www.youtube.com/watch?v=O2cVsnVi9E4

Gabi perdi a hora
https://1drv.ms/b/s!AvwIG9d6M_ykyHSequ6RVYypncEa?e=zB6cpr

4º ano
Atividade

Língua
Portuguesa

Leitura

- Leitura – Sinais Gráficos
- Página 62.

Escrita

- Atividades 1 e 2 da página 63.
- Atividades Complementares
Atividade 1 (a – b) da página 71.
Atividade 2 (a – b) da página 72.
Atividade 3 (a – b) da página 72 e 73.
Atividade 7 (a) da página 76.
Atividade 8 (a) da página 77.
Atividade 11 (b – c ) das páginas 80 e 81.

Atividade

Matemática

Leitura

- Leitura das páginas 219 e 227.

Escrita

- Atividades 1 e 2 da página 225.
Em Casa – Atividades 2, 3 e 4 e desafio da
página 226.
- Exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 228 e
229.

Atividade
Leitura
e Escrita

Ciências
Trilha da Higiêne e Segurança Alimentar
- Atividade da página 281 – Anexo 4.
Sugestão

Adivinhas
https://www.youtube.com/watch?v=tfxoXuATbts
Yapo – Palavra Cantada
https://www.youtube.com/watch?v=rcBvsH7jqnc

5º ano
Atividade

Geografia
- Leitura páginas 163, 164 e 165.

Leitura
Saiba mais sobre o Rio São Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=ZksCCvD40zo
Escrita

Atividade

Leitura

Escrita

Atividade

- Atividades 1 e 2 da página 165.
- Em Casa: 1 e 2 das páginas 172, 173 e 174.

Língua
Portuguesa
- Leitura da página 68.
- Desafio da página 70.
- Anedota da página 73.
- Texto “Perdido na cidade” da página 75.
- Texto 3 (anexo) “Os meninos do chafariz”.
- Atividade Ortografar – Página 70.
- Em Casa – exercícios 4 (a, b, c) página 73.
- Perdido na Cidade – exercícios (a – b)
página 75.
- Texto 3 – exercícios (a – b – c ) página 87.
Matemática

Leitura

- Leitura da página 259.

Escrita

- Atividade 1 da página 259
- Atividades 1 e 2 da página 261.
Sugestão

ABC dos Copos - Palavra Cantada
https://www.youtube.com/watch?v=fFo1i8EIS74

