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18ª. SEMANA DE ATIVIDADES 

O QUE FAZEMOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM AS CRIANÇAS E PORQUE? 
  

A infância é o momento em que as crianças estão mais abertas para aprender, mais 
sensíveis ao mundo 

Como elas aprendem? Aprendem sentindo, experimentando, brincando, vivenciando 

O que fazer então para que aprendam mais e melhor, de maneira feliz? Nós fazemos na 
escola e, com estas atividades, propomos que façam em casa com elas: 

 LITERATURA INFANTIL: As histórias ensinam maneiras de agir e reagir às diferentes 
situações do dia-a-dia. Ouvindo histórias bem lidas, bem contadas, elas vão gostar de ler, 
e quando chegar a idade de conhecer as palavras, vão QUERER ler, e vão ler melhor do 
que as crianças que não tiveram bons leitores como referência. Além disso, as histórias 

mostram que temos vários caminhos a seguir: que temos obstáculos mas esperança para 
utrapassá-los e sonhos para superá-los. 

ARTE: se a criança aprende sentindo e experimentando, ela precisa apreciar (a 
natureza, as obras de arte, as fotografias, os trabalhos dos colegas, os pais desenhando e 

cantando...), precisa brincar com diferentes materiais (tinta, lápis, giz, barro, folhas e 
outros. Ela precisa cantar e ouvir boa música para desenvolver sua audição, conhecer 
diferentes sons e instrumentos, diferentes cantores, para aumentar seu repertório de 

palavras e saber se comunicar melhor. 
CORPO E GESTOS: crianças pequenas têm muita energia e precisam se movimentar 

muito e interagir com os outras crianças, com adultos, com objetos e lugares. Só assim ela 
vai conhecer limites (o que pode e o que não pode), conhecer seu corpo (o que consegue 

e o que não consegue fazer), conhecer os diferentes espaços e buscar soluções para 
resolver pequenos conflitos. 

 Por isso é importante saber que as crianças vão conhecer letras e números, mas 
brincando, conhecendo e sentindo eles à sua volta, experimentando, pra ter prazer de 

aprender e querer aprender cada vez mais. 
Então, não obrigue seu filho a ler e escrever na educação infantil. Deixe seu filho 

aproveitar a infância, brincar MUITO com espaços, brinquedos, objetos, pessoas e 
palavras. Assim ele vai crescer inteligente, saudável e feliz !! E na fase de alfabetização, 

vai ser fácil aprender a ler quando se gosta das letras e números!! 
Coordenadora Renata Saggioro Silva 
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EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Desenho Com Sombras  

        

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais.  

 

Por meio do desenho das sombras a criança é protagonista do seu aprendizado, pois através 

da sua curiosidade experimenta o mundo. 

 
ATIVIDADE (S): 

1. Primeiramente um adulto deverá separar alguns elementos para serem usados como 
sombras exemplo: folhas de árvores, brinquedos, formas geométricas, entre outros. 

 

2. Depois procure um lugar onde a luz do sol possa refletir a sombra do objeto sobre uma 
folha de papel, abaixo algumas imagens para que possam ter algumas ideias. 
 

  
 

 
 

Para facilitar que tal cantar e brincar ao som da música do YouTube: “A Sombra - Paco O 
Marinheiro | O Reino das Crianças” ?  Vejam se conseguem acessar o vídeo através do link 

https://www.youtube.com/watch?v=W2yIVO3b5oo 

https://www.youtube.com/watch?v=W2yIVO3b5oo


 

 

A SOMBRA – PACO O MARINHEIRO – O REINO DAS CRIANÇAS 

 

A SOMBRA ME SEGUE 

ME IMITA, A SOMBRA 

SE EU PULO, ELA PULA 

SE EU GIRO, ELA GIRA TAMBÉM 

 

A SOMBRA, CAMINHA 

SE ESTICA, A SOMBRA 

PARA UM LADO E PARA O OUTRO 

ELA DANÇA IGUALZINHO A MIM 

 

SE SALTO EM UM PÉ SÓ, ELA FAZ IGUAL 

SE SALTO NO OUTRO, ME COPIARÁ 

LEVANTA OS BRAÇOS IGUALZINHO A MIM 

E BATE PALMAS NESTE RITMO ASSIM 

 

A SOMBRA ME SEGUE 

ME IMITA, A SOMBRA 

SE EU PULO, ELA PULA 

SE EU GIRO, ELA GIRA TAMBÉM 

 

A SOMBRA CAMINHA 

SE ESTICA, A SOMBRA 

PARA UM LADO E PARA O OUTRO 

ELA DANÇA IGUALZINHO A MIM 

 

SE SALTO EM UM PÉ SÓ, ELA FAZ IGUAL 

SE SALTO NO OUTRO, ME COPIARÁ 

LEVANTA OS BRAÇOS IGUALZINHO A MIM 

E BATE PALMAS NESTE RITMO ASSIM 

 

SE SALTO EM UM PÉ SÓ, ELA FAZ IGUAL 

SE SALTO NO OUTRO, ME COPIARÁ 

LEVANTA OS BRAÇOS IGUALZINHO A MIM 

E BATE PALMAS NESTE RITMO ASSIM 

 

3. Separe lápis, borracha, lápis de cor, canetinha o material que você quiser utilizar para 
fazer seu desenho 
 



4. Depois de pronto se quiser compartilhar com seus amigos e professores pode postar no 
grupo da escola, ou guardar para quando retornarem as aulas 
 

5. Por fim, compartilhe com sua família como foi essa experiência para você. 
 

 

 Boa Diversão!!!Bom Aprendizado!!! 

 

 

• Disponível em https://www.canstockphoto.com.br/pretas-silhuetas-jogo-%C3%A1rvore-sombra-
49052858.html - Acesso em 27 Jul 2020 

• Disponível em https://br.pinterest.com/pin/31454897380610326/ Acesso em 27 Jul 2020 

• Disponível em https://blog.xalingo.com.br/2016/08/desenhando-as-sombras/ Acesso em 27 de Jul 2020 

• Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=W2yIVO3b5oo – Acesso em 27 de jul 2020 

 

 

 
 
 

  

https://www.canstockphoto.com.br/pretas-silhuetas-jogo-%C3%A1rvore-sombra-49052858.html
https://www.canstockphoto.com.br/pretas-silhuetas-jogo-%C3%A1rvore-sombra-49052858.html
https://br.pinterest.com/pin/31454897380610326/
https://blog.xalingo.com.br/2016/08/desenhando-as-sombras/
https://www.youtube.com/watch?v=W2yIVO3b5oo


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Brincadeira com uma cantiga popular 

        

• Estimular a imaginação, a capacidade de interpretação e a expressão artística. 

 

• As cantigas populares são passadas de geração para geração e para que elas continuem 
sendo populares precisamos brincar com as nossas crianças. Vamos cantar e brincar? 

 
ATIVIDADE(S): 

 

1. Ensine a música para a criança e depois cantem juntos; 
 

LETRA DA MÚSICA SAMBALELÊ 

 

SAMBALELÊ TÁ DOENTE 
TÁ COM A CABEÇA QUEBRADA 

SAMBALELÊ PRECISAVA 
É DE UMAS BOAS LAMBADAS 

SAMBA, SAMBA, SAMBA OH LELÊ 
SAMBA, SAMBA, SAMBA OH LALÁ 
SAMBA, SAMBA, SAMBA OH LELÊ 

PISA NA BARRA DA SAIA 

OH, MORENA BONITA 

COMO É QUE SE NAMORA 
PÕE O LENCINHO NO BOLSO 
DEIXA A PONTINHA DE FORA 

SAMBA, SAMBA, SAMBA OH LELÊ 
SAMBA, SAMBA, SAMBA OH LALÁ 

 

2. Existe um grupo brasileiro de percussão corporal, chamado Barbatuques, que canta 
Sambalelê de uma maneira bastante divertida também. Conheçam o grupo e ouçam como 
eles cantam. Se puder, acesse o vídeo através do link: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=_Tz7KROhuAw&feature=emb_title 

1. Vamos tentar fazer diferentes sons apenas usando as palmas e os pés? Experimente. 

Boa brincadeira e bom aprendizado!!! 

Fonte:https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=_Tz7KROhuAw&feature=emb_title 

Acesso em: 27 de julh. de 2020.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=_Tz7KROhuAw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=_Tz7KROhuAw&feature=emb_title


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Confecção de Animal marinho: TUBARÃO com 

Materiais Reutilizados ou Reaproveitados 
  

• Brincar com material reutilizável, confeccionando animal marinho: tubarão 

 

Vamos conhecer, cuidar e trabalhar com elementos do nosso meio ambiente utilizando 

materiais REUTILIZÁVEIS para a confecção dos nossos animais de forma consciente e 

prazerosa? 

 
ATIVIDADE (S): 

1. Procure um lugar a aconchegante, onde possa produzir suas produções com facilidade.  

 

2. Em seguida, separe todo o material de apoio (rolos de papel higiênico, lápis de cor, giz de 

cera, canetinha, tinta guache, lápis de escrever, borracha, tesoura sem ponta). 

 

3. Agora com todo o material em mãos estão preparados para iniciar a nossa confecção de 

brinquedos? Então vamos lá.  

 

4. Primeiro vamos fazer um Tubarão, separe um rolo de papel e pinte de azul ou cinza, pode 

ser de lápis de cor, giz de cera, canetinha ou tinta a criança pode escolher qual prefere. 

 

5. Depois peça a ajuda de um adulto para cortar a boca, os dentes e as barbatanas. 

 

6. Em seguida, faça os olhos com lápis de escrever. 

 

7. Por último, a criança com auxílio do adulto irá 

colar os dentes na boca e as barbatanas. 

 

8. Espere secar e depois é só brincar e se divertir.  

 

 

 

 

 

 

 Boa Diversão!!!Bom Aprendizado!!! 

• Disponível em: https://www.criandocomapego.com/animais-feitos-com-rolos-de-papel-higienico/      

Acesso em 20 Jul 2020 
 

https://www.criandocomapego.com/animais-feitos-com-rolos-de-papel-higienico/

