
 

Aos Educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por algum período, contudo, teremos que dar continuidade aos 

processos de aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades especificas 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! 

 

 

 

LEITURA À LUZ DE VELA 

 

Escolha um livro bem legal que você gosta e peça para alguém ler para você. Se não tiver 

livros em casa, alguém pode inventar a história ou escolher uma história surpresa. Usem a 

imaginação! 

Peça para um adulto pegar uma vela, acender no seu quarto antes de você dormir e ler a 

história. Caso não tiver vela, não tem problema, seu familiar poderá usar uma lanterna ou a 

própria lanterna de um celular para iluminar o seu quarto. O ambiente ficará bem mais gostoso, 

ainda mais na hora de dormir. 

Aqui abaixo deixei uma imagem de um adulto lendo para duas crianças. Espero que você 

goste e uma ótima leitura! 



 

Fonte: https://images.app.goo.gl/ApXqdhpzad2pWGzD6 

 

 

VAMOS BRINCAR COM O VENTO? E CONSTRUIR UM MÓBILE? 

 

Sabe quando você abre a janela ou a porta e algo balança os seus cabelos, ou passa uma 

sensação pelo seu rosto e faz voar a cortina, as folhas de papel e tudo que for bem leve? Isso é o 

VENTO!!!   

Às vezes, ele pode ser bem forte e é chamado de ciclone, furacão ou tufão e assim ele 

pode ser bem perigoso. Mas, esse que entra nas nossas casas é bem fraquinho e podemos 

brincar com ele. Quer saber como? Então, vamos lá!! 

Separe folhas de árvores, pétalas de flores, gravetos e o que você encontrar na natureza. 

Peça ajuda para um adulto ao separar esses objetos. Lembre-se que devem ser pequenos e 

leves! Após separar você deve pegar um galho ou graveto de árvore e algo para amarrar os 

objetos para deixá-los pendurados; pode ser barbante, lã ou uma linha bem forte.  Amarre nos 

objetos que você separou e veja como ficará na imagem abaixo. 

https://images.app.goo.gl/ApXqdhpzad2pWGzD6


 
Fonte: https://www.instagram.com/p/CAx-OAcnjXp/?igshid=4nsq1btgbcul 

 

Está prontinho o seu móbile!! Agora, peça a um adulto que pendure para você em alguma 

janela que bate vento e observe o vento brincando com seu móbile. Você pode também girar ele 

e observar como voam os objetos que pendurou. 

Divirta-se bastante com o seu móbile e não se esqueça de depois de brincar, guardar ou 

tirar fotos para levar à escola e mostrar para a nossa turma.  

 

 

ARTE COM FOLHAS SECAS 

 

Sabe aquelas folhinhas secas que caem das árvores e ficam pelo chão das ruas, no quintal 

de casa ou no parque da escola? Que tal aprender um jeito novo de desenhar com essas folhas? 

Para fazer um desenho bem legal, primeiro separe as folhas que você encontrar. Se você 

não tiver quintal em sua casa ou não puder sair, peça para algum familiar procurar folhas secas 

pela rua e trazer para você. Para sua segurança, um adulto pode limpar as folhas com álcool ou 

lavá-las com água e sabão e deixá-las secar bem, mas com cuidado para não quebrar as folhas. 

Em seu caderno, arrume as folhas para formar algum desenho e cole-as, como nas 

imagens abaixo. Você também pode completar o seu desenho com canetinha ou gravetos se 

necessário. 

https://www.instagram.com/p/CAx-OAcnjXp/?igshid=4nsq1btgbcul


  
Fonte: https://www.tempojunto.com/2017/08/28/arte-com-folhas-de-arvore/ 

 

Use e abuse da criatividade. Guarde seu desenho para nos mostrar quando retornarmos à 

escola. 

 

https://www.tempojunto.com/2017/08/28/arte-com-folhas-de-arvore/

