
Aos Educandos e suas famílias, 
 

Ficaremos distantes da escola por algum período, contudo, teremos que dar 
continuidade aos processos de aprendizagem. 
Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil 
(Fase I e Fase II). 
Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em 
caderno ou folhas avulsas. 
Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades 
realizadas nesse período. 
 

Boas aprendizagens! Até Breve! 
 

 

1 – Equilibrista 
 

Você lembra as brincadeiras que já fizemos, “Vivo ou morto” e “Seu mestre 
mandou”? Agora você vai aprender uma brincadeira nova “Equilibrista”. 
 

Para essa brincadeira você vai precisar de um saquinho plástico ou uma 
sacolinha de supermercado, mais ou menos 100 gramas de areia ou terra, mas 
também pode ser feijão cru ou outro material parecido e um espaço na sua 
casa.  
 
Coloque a terra no saquinho e amarre. Agora vamos testar seu equilíbrio, 
coloque o saquinho sobre a cabeça e ande de um lado para o outro sem deixa-
lo cair.  
 

 

Fonte: 150 Jogos para a estimulação infantil – Jorge Batllori e Victor Escandell – Ed. Ciranda Cultural 



Agora vamos dificultar um pouquinho, com o saquinho na cabeça você vai se 
sentar no chão sem deixar o saquinho cair. Se o saquinho cair tente 
novamente.  Depois faça um desenho da brincadeira “Equilibrista” para quando 
você voltar para escola mostrar para seus amiguinhos e professor (a). 
 
 

 

2 – Avião de papel 
 

Você lembra que já fizemos barquinho de papel na atividade “A canoa virou”, 
uma “Capucheta de jornal”, uma “peteca de jornal” e uma “Pipa diferente”? 
 
Em todas essas atividades usamos papel para criar brinquedos diferentes. 
Agora vamos fazer outro brinquedo bem legal. 
 

Para fazer o “Avião de papel” você vai precisar de uma folha do seu caderno e 
seguir o passo a passo do site wikiHow.  
 

Link no site: https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel.  
 

O mesmo passo a passo está descrito logo abaixo: 
 

1. Pegue a folha de papel do caderno e coloque-a sobre uma superfície 
plana. Dobre-a no meio, deixando-a no formato de um longo retângulo. 
Reforce bem o vinco.  

 
Fonte: https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel 

 

 

https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel
https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel


2. Dobre uma das pontas superiores até o vinco, formando um triângulo. 
Repita o mesmo do outro lado para que o topo do papel se assemelhe a 
uma ponta. 

 

 
Fonte: https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel 

 

3. Volte a dobrar os cantos superiores, dos dois lados, em direção ao vinco 
central, para formar um triângulo longo. Reforce bem as partes 
dobradas.  

 
Fonte: https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel 

 

https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel
https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel


4. Dobre o papel ao longo da linha central. Use o primeiro vinco como guia 
para a sua próxima dobra. A seguir, dobre ao meio, ao longo da linha 
central, de modo que os triângulos formados estejam na parte de dentro. 
Reforce bem o vinco para firmá-lo no lugar. Uma observação essa dobra 
forma a base do avião, tornando mais fácil segurá-lo e lançá-lo depois 
de pronto. 

 

 
Fonte: https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel 

 

5. Dobre o lado angulado do papel em direção da dobra na linha central. 
Reforce o vinco do papel. Faça o mesmo do outro lado. Depois acerte as 
asas do avião. 

 
Fonte: https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel 

 

Agora é só brincar. Depois faça um desenho de você brincando com seu “Avião 
de papel” para quando você voltar para escola mostrar para seus amiguinhos e 
professor (a). 
 

https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel
https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Avi%C3%A3o-de-Papel


3 - Cuidando da Natureza em Casa  
 

Você tem plantas em sua casa? Você acha que elas encantam e enfeitam o 
lugar onde mora, deixando-o mais bonito? Ajuda a mamãe a cuidar delas? 
Gosta de mexer com a Natureza?  
 

Depois de tantas perguntas chegou sua hora de colocar a "mão na massa”! 
Peça uma jarra com água da torneira para mamãe e vá regar as plantinhas de 
sua casa ou jardim.  
 

Caso você não tenha nenhuma plantinha que precise ser regada em sua casa 
pode ir junto com um adulto regar a árvore que fica na calçada de sua rua.  
 
Mas primeiro tem algumas dicas importantes:  
 

 Antes de regar qualquer plantinha é importante verificar se a terra onde 
ela estiver plantada já está molhada ou mesmo úmida, porque muitas 
plantas não precisam ser regadas todos os dias; 
 

 Coloque apenas um pouco de água em cada planta, pois muita água 
pode deixá-las encharcadas (cheias de água);  

 

 Tem plantas que não gostam muito de água e podem acabar morrendo 
se exagerar na quantidade de água. 

 

    
Fonte: Acervo pessoal cedido pela professora Paula. 

 

 

O que achou de "Cuidar da Natureza em sua casa"? 
 
 

Gostou? 
 



Então a partir de hoje pergunte se você pode ficar com esta tarefa e assim 
ajudará a mamãe a cuidar de sua casa. Afinal você já consegue fazer algumas 
coisas sozinho (a).  

 
 

 


