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Aos educandos e suas famílias,  

 

Olá Famílias! 

Estamos com saudades da nossa rotina e trocas de experiências! Por 

conta da pandemia que estamos vivendo no momento, precisamos ficar 

em isolamento social. 

Mesmo distantes estamos em constante aprendizagem. 

Para darmos continuidade nas nossas experiências, estamos enviando 

propostas para serem realizadas com as crianças na proteção do seu lar 

junto com as famílias. Assim que voltarmos às aulas presenciais, vocês 

poderão compartilhar essas vivências conosco.  

Vamos aprender brincando!  

 

 

 

Professoras da Fase I: Ana Lúcia, Juliana, Leidiane, Luciane e Sônia.  
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ATIVIDADE -1-Caixa dos sentidos/Caixa Surpresa 

 

1) Faça dois buracos nas laterais de uma caixa de papelão ou caixa de 

sapato, de modo que a criança consiga acessar o interior da caixa. 

2) Coloque um ou mais objetos, por exemplo, uma meia, uma colher, algodão, 

pentes de cabelo, esponja, tomando cuidado com a segurança ao escolher 

os objetos. 

3) Diga para criança tatear, sacudir a caixa ou cheirar, tentando perceber 

através dos sentidos o que tem ali. 

4) Para facilitar vá dando dicas para a criança, sobre o formato, ou o uso do 

objeto. 

5) Explore a criatividade! 

Imagens: 

https://www.google.com.br/search?q=CRIAN%C3%87A+BRINCANDO+COM+CAIXA+DOS+SENTIDOS&hl=pt-

BR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9wLevwNnpAhVfGLkGHbXfBi0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&

bih=576 

 

Estimular o sentido tátil, elaboração de hipóteses, criatividade, imaginação, 

associação, fala e escuta.  

Vamos brincar com objetos que temos em casa e despertar a curiosidade com 

nossos sentidos! 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=CRIAN%C3%87A+BRINCANDO+COM+CAIXA+DOS+SENTIDOS&hl=pt-BR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9wLevwNnpAhVfGLkGHbXfBi0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=576
https://www.google.com.br/search?q=CRIAN%C3%87A+BRINCANDO+COM+CAIXA+DOS+SENTIDOS&hl=pt-BR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9wLevwNnpAhVfGLkGHbXfBi0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=576
https://www.google.com.br/search?q=CRIAN%C3%87A+BRINCANDO+COM+CAIXA+DOS+SENTIDOS&hl=pt-BR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9wLevwNnpAhVfGLkGHbXfBi0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=576
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ATIVIDADE–2-Etiquetando os espaços 

 

Se puder acesse: ARRUMAR A  BAGUNCEIRA –PALAVRA CANTADA: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq6gyrXAG5g&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceber e refletir sobre a função social da escrita. 

Ter contato com a escrita em contextos (situações) próximas a realidade, ao dia-

a-dia. 

Quem puder ouça esta música que fala um pouco sobre o pós-brincadeira. 

A arrumação pode continuar sendo uma brincadeira, ou seja, ela não acaba. 

Podemos colaborar com as tarefas de maneira divertida! 

 

 

 

Para parar a brincadeira  

Para parar para arrumar 

Para parar a bagunceira  

Para parar para guardar”  

Um a um pra caixinha 

Um a um pro parar  

Um a um pro cestinho  

Bonecos e bonecas vão parar no 

seu lugar  

Carros, motos vão parar no seu 

lugar  

Fantasias de princesas, vão 

parar no seu lugar  

Heróis e vilões, vão parar no seu 

lugar 

 

 

Para parar para ir para escola 

Para parar para se vestir  

Para parar para ir embora  

Para parar para sair  

Canetas e papéis, vão parar no 

seu lugar  

E os livros de histórias, vão parar 

no seu lugar  

Bolas, cordas, petecas, vão parar 

no seu lugar  

Naves interplanetárias, vão parar 

no seu lugar... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq6gyrXAG5g&feature=youtu.be
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“Para a realização desta atividade peço que observem os locais, espaços mais 

problemáticos da casa, onde a criança tem mais dificuldade em colaborar ou 

manter a organização;  

 

1. Os MATERIAIS necessários serão: filipetas de papel; canetinhas; 

fita adesiva (para fixar nos espaços); 

 

2. COMO REALIZAR: Se reúna com a criança para etiquetar espaços 

utilizados por ela. Converse sobre a importância de manter o 

ambiente organizado e sobre o que cada um pode fazer para ajudar. 

Escute as contribuições da criança e a convide a produzir com 

você etiquetas organizadoras para os espaços. Diga que servem 

para identificar algo ou algum local. 

 

3. Após a conversa escolha com ela três lugares a serem etiquetados. 

Dicas: jogos, brinquedos, quarto, guarda-roupa. Peça à criança que 

faça um pequeno desenho para representar esse espaço/objeto e 

fale que você irá escrever nas etiquetas os nomes deles, para que 

possam acompanhar os desenhos. Pergunte como ela acha que 

escrevemos essa palavra e com que letra ela começa. Escute as 

hipóteses e escreva o nome do espaço ao lado do desenho com 

letra maiúscula. Leia em voz alta, apontando para a direção correta 

da leitura. Depois convide criança a colar as etiquetas nos locais 

escolhidos.  

 

4. Em outros momentos se a criança demonstrar interesse, juntos 

vocês podem fazer outras etiquetas, por exemplo, etiquetar os 

potes de mantimentos.  

Referência:https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4202/etiquetando-

espacos/novaescolaemcasa%20acesso%20em%2016/06/2020?query=2020 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4202/etiquetando-espacos/novaescolaemcasa%20acesso%20em%2016/06/2020?query=2020
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4202/etiquetando-espacos/novaescolaemcasa%20acesso%20em%2016/06/2020?query=2020
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Imagem: http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/guia-da-familia/2-3-anos/guia_familia_figura24_pag28/ 

 

ATIVIDADE- 3-Hora da leitura – Qual é a cor do amor? 

 

1) Após a leitura, converse com a criança sobre a história, pergunte o 

que ela entendeu? Se há uma cor para o amor? Com quais cores ela 

pode mostrar o amor que sente? 

2) Mostre para a criança como demonstrar amor pela rotina simples do 

dia-dia, como por exemplo, o cuidado e carinho ao arrumar a cama, 

dobrar sua roupa, escovar os dentes, hábitos de higiene e carinho 

com os familiares.  

 

 

Comunicar suas ideias e sentimentos, promover a saúde emocional. 

A atividade estimula a reflexão da criança com o livro que traz a curiosidade 

do personagem em saber qual é a cor do amor.  

 

http://www.pim.saude.rs.gov.br/site/guia-da-familia/2-3-anos/guia_familia_figura24_pag28/
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Acesse o livro no site: 

http://atempa.org.br/wp-

content/uploads/2018/11/cor-do-amor.pdf 

Imagem: https://br.freepik.com/vetores-

premium/colecao-de-coracao-mao-desenhada-

doodle_6536227.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é a cor do amor? 

Autores :LindaStrachan/David 

Wojtowycz 

 

-Qual é a cor do amor? 

Perguntou o elefantinho 

cinzento. 

-Será que é verde? 

-Não sei se isso é verdade. 

Mas a grama é verde. 

Então, talvez a grama seja azul-

disse o velho carinhoso avô. 

-Qual é a cor do amor? -

Perguntou o elefantinho 

cinzento. 

-Será que é azul? 

O tigre se deitou e rolou de 

costas. 

-Não sei a resposta. Meu caro 

amiguinho; océu é azul... 

Talvez o amor seja amarelo! 

-Qual é a cor do amor? -

Perguntou o elefantinho 

cinzento. 

-Será que é amarelo? 

O leãozinho abriu um olho. Muito 

cansado para brincar. 

Bocejou e falou: 

-Este sou quente é amarelo; o 

amor não será vermelho?... 

 

http://atempa.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cor-do-amor.pdf
http://atempa.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cor-do-amor.pdf
https://br.freepik.com/vetores-premium/colecao-de-coracao-mao-desenhada-doodle_6536227.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/colecao-de-coracao-mao-desenhada-doodle_6536227.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/colecao-de-coracao-mao-desenhada-doodle_6536227.htm

