
 

  

 

 

DOMINGO 

23\03 

 

SEGUNDA 

24/03 

TERÇA 

25/03 

 

QUARTA 

26/03 

QUINTA 

27/03 

SEXTA 

28/03 

SÁBADO 

29/03 

Brincar com dominó. 
 
 
 
Fazer pipoca para ver 
um filme bem 
divertido. 
 
 
 
 
Contar uma história.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantar e dançar a canção 
(Vermelho) Ninho musical. 
https://www.youtube.com
/watch?v=cob4fCWXDXI 
 
 
 
 Oferecer para a criança 
frutas da cor vermelha 
(maçã, morango e 
melancia) sempre 
enfatizando com ela a cor 
de cada fruta.  
 
 
Fazer desenhos das frutas 
oferecidas com a família 
usando giz de cor 
vermelha. Trazer quando 
retornarmos. 
 
 

Contar a história: 
Bichinho da maçã. Logo 
após a contação enfatizar 
para a criança a cor da 
casinha do bichinho.  
- perguntar quais frutas 
tem a mesma cor? 
https://www.youtube.co
m/watch?v=POUkP6XpPE
I 
 
 
 
 
Brincar com 
bloquinhos/massinha. 

Em uma folha branca a 
família desenha um 
círculo e a criança sob 
supervisão faz bolinhas 
de papel crepom de cor 
vermelha e cola no 
círculo. A família 
também pode ajudar a 
fazer as bolinhas. 
 
 
Apresentar esse vídeo 
para a criança e 
pausando quando 
necessário. Não 
esquecer de indagar 
com a criança o vídeo. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Ufq5ulAD
ovc 

Contar a história: 
Chapeuzinho 
Amarelo ou outra 
leitura que fale 
sobre a cor 
amarela. 
 
 
Encher bexigas 
amarelas e 
vermelhas e pedir 
para que a criança 
a separe em grupo. 
A família pode 
entrar na 
brincadeira 
interagindo com a 
criança.  
 

Ouvir a música: 
Santo anjo do 
senhor. Em 
seguida, conversar 
com a criança 
sobre o que 
podemos 
agradecer ao papai 
do céu. 
 
Brincar de caça ao 
tesouro: dentro de 
casa ou em outros 
ambientes 
próximos esconder 
alguns brinquedos, 
de preferência nas 
cores amarela e 
vermelha. Junto 
com a criança ir 
procurar esses 
brinquedos. 
Quando a criança 
encontrar, fazer a 
maior festa, 
vibrando com o 
achado! 

Brincar de 
esconde-esconde.  
 
 
 
 
 
Fazer desenhos 
com a família. 
 
 
 
 
Brincar de pega-
pega. 
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