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Olá Famílias!! 
 
Nesta semana vamos novamente trabalhar com as professoras regentes sugerindo 

atividade de tabuleiro que se encontra no final da apostila, encarte 11, destaque as cartas e 

divirta-se!  

Percurso dos sabores 

 Materiais necessários:  

-1 marcador para cada participante. (Sementes, tampas de garrafas ou bolinha de papel).  

-1 percurso - 22 cartas 

 Como brincar: Jogado em duplas. 

 - Coloque todas as cartas embaralhadas voltadas para baixo, no centro da mesa.  

- Coloque o tabuleiro com o percurso dos sabores no centro da mesa. - Coloque os dois 

marcadores no início do percurso.  

- Cada um, na vez, de modo alternado, retira uma carta do monte e anda com o marcador, 

de acordo com o que está na carta retirada. Se o marcador parar em uma casa que tem imagem 

de fruta, avance mais uma casa e passe a vez.  

- Se o marcador ainda não saiu do início e a carta retirada mostrar que tem que voltar, 

passe a vez. 

 - Vence o jogo quem andar todo o percurso primeiro.  

- Observação: Se terminar as cartas do monte e nenhum jogador tiver terminado o 

percurso, embaralhe as cartas e coloque-as novamente voltadas para baixo no centro da mesa 

e continuem jogando. 

Quando tiver um dia lindo de sol sugiro ainda, se possível no jardim da casa: pular corda, 

brincar de pega-pega, jogar bola, fazer alguma atividade que exija esforço físico para gastar as 

energias da criançada. Se moram em apartamento e isso não é possível sugiro, com todos os 

cuidados recomendados pelos órgãos de saúde, sair dar uma caminhada ao ar livre, ou um 

passeio de bicicleta. Essa atividade traz benefícios para as crianças e os adultos. 

 Desejo uma ótima semana com muita saúde e paz!  

 

          Um abraço com muita saudade dos pequenos 

 Profe Jeane 

 


