
PreK 4 ME Family Links 

UNIDADE 6: COISAS QUE CRESCEM 

Uma perspectiva da Unidade 6: Coisas que crescem 

Chegou a primavera e é uma época muito excitante na nossa sala da aula! Estamos a usar os nossos conhecimentos 

de ciência para aprender como crescem as plantas e os animais. Desde as sementes até às plantas, estamos a ex-

plorar os jardins por todo o mundo. Durante esta unidade, iremos pensar no nosso crescimento pessoal atrasvés 

deste ano — ligando os nossos conhecimentos e ideias de todo o ano escolar. Também continuamos a trabalhar nas 

nossas habilidades com rimas e contagem, e estamos a preparar-nos para a passagem dos nossos estudantes para 

o jardim infantil (Kindergarten)! 

Unidade 6 LIVROS EM FOCO 
 

 

 
 

 
 

 

 
 Outros títulos que estamos a ler: 

Make Way for Ducklings 

Por: Robert McCloskey 

Animals Born Alive and Well 

Por: Ruth Heller 

 

 
 
 

Veja o outro lado da folha para ter as actividades que são para fazer em casa  

Canções, jogos de palavras e 

letras 

Leia este poema com a sua criança. Pergunte-

lhe se consegue encontrar outras palavras 

que façam rima com as palavras do poema! 

BUTTERCUPS AND DAISIES 

Buttercups and daisies, 

[Rainunculos e margaridas] 

Ó, que flores tão bonitas!  

Elas aparecem na primavera,  

Junto com as chuvas da primavera.  

Rebentos e folhas começam a crescar,  

Há um ar de mudança.  

Buttercups and daisies 

[Rainunculos e margaridas] 

A primavera está por toda a parte!  

 

The Ugly Vegetables  

Por: Grace Lin 

Community Soup 

Por: Alma Fullerton 

Chickens Aren’t the Only Ones 

Por: By Ruth Heller 

Zinnia’s Flower Garden 

Por: Monica Wellington 
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Traga a aprendizagem para casa com estas actividades de extensão! 

Uma palavra para famílias e provedores de cuidados: 

Conforme o nosso ano que passamos juntos está a chegar ao fim, começamos a esperar 

o verão e a transição da vossa criança para o jardim infantil (Kindergarten). Aqui estão 

alguns conselhos para ajudar a sua criança (e a si!): 

 Visite a escola assim que puder neste verão. Se a escola proporciona dias de visita, faça o possível 

para que a sua criança participe. Se o jardim infantil da sua criança fornecer antecipadamente um 

calendário das actividades diárias, deve revê-lo com o seu filho ou filha. Se puder, faça fotografias da 

escola, da sala de aula e do novo professor  

 Diga à sua criança como se sentiu quando foi para o jardim infantil — e o que a fez sentir-se melhor e 

como tudo correu bem (se ainda conseguir recordar-se!) 

 Leia para a sua criança acerca de começar o jardim infantil.  

Normas de matemática, 

caminhos para aprendiza-

gem 

Contar na sua casa 

Isto é uma actividade fácil e di-

vertida que não precisa de 

nenhuns materiais! Escolha ob-

jectos na sua casa (portas, jane-

las, carpetes, etc.) e faça com 

que a sua criança os conte! Pode 

falar sobre quais os objectos que 

existem em maior quantidade e 

em menor quantidade. 

Alfabetismo, desenvolvi-

mento físico, matemática 

Por vezes sou pequeno 

Isto é um poema que usamos na 

sala de aula para esta unidade: 

Por vezes sou pequeno

(agache-se e faça com que o seu 

corpo seja pequeno) 

Por vezes sou alto(Ponha-se 

de pé e estique-se para cima) 

Pequeno (Agache-se) 

Alto (Ponha-se de pé e estique-

se) 

Normas de alfabetismo, lin-

guagem, emocionais e so-

ciais e caminhos para 

aprendizagem 

Começa com caçar 

Escreva 5 letras num pedaço de 

papel. Pergunte ao seu filho se 

sabe os sons de cada letra. De-

ois, pela casa fora, veja se o seu 

filho consegue encontrar objec-

tos que começam pelos sons 

dessas letras. Poderá ter que lhe 

recordar os sons! 

Imagem de Pixabay 


