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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 

 

ABRAÇOS CARINHOSOS DA EQUIPE ELZA 
FREIRE 

DIRETORA SANDRA, VICE PAULA, COORDENADORA RENATA 
E PROFESSORAS DA EMEB PROFESSORA ELZA FREIRE 

 
FASE I: ANA MARIA, ANA PAULA, CÍNTIA NOVAES,  CINTYA 

FIGUEIRA, SANDRA DIAS, SANDRA MARTINEZ E SIRLEI 
 



EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                       

 ATIVIDADE: A Cesta de Dona Maricota (história em poesia) 
 

Reconhecer a importância da alimentação para o funcionamento do nosso corpo e 
identificar e incentivar o consumo dos alimentos saudáveis. 

 

Sabemos que a alimentação é fundamental para a nossa saúde. Em casa a família vai 
conversar com a criança sobre os alimentos e a sua importãncia para ter uma boa saúde. 

 
1) A família vai conversar com a criança sobre os alimentos abaixo: 

 

As frutas: são alimentos ricos em vitaminas que contribuem para a nossa boa saúde, 

deixam a gente forte, feliz. Exemplos: Morango, Uva, Abacaxi, Melão, Melancia, Banana, 
entre outras. 

 

Verduras: são as folhas e flores das plantas. 

Exemplos:  Alface, Escarola, Repolho, Couve, entre outras. 

 

Legumes: São aqueles em que a parte comestível são frutos ou sementes. 

Exemplos: Cenoura, Mandioca, Beterraba, Chuchu, Pepino, Batata, entre outras 

 
 

2) Leia a poesia-História para a criança:  
 
A CESTA DE DONA MARICOTA 

 
DONA MARICOTA, 
BOA COZINHEIRA, 
VOLTOU COM A CESTA 
CHEINHA DA FEIRA: 
 
CENOURA, LARANJA, 
PEPINO E LIMÃO, 
BANANA E MILHO, 
ERVILHA E MAMÃO. 
 
MORANGA, ESPINAFRE, 
TOMATE E CEBOLA, 
ALFACE, PALMITO, 
MAÇÃ E ESCAROLA. 
 
GUARDOU NA DESPENSA 
E NA GELADEIRA, 
E DEU UM SUSPIRO 
UFA! QUE CANSEIRA! 
 
E FOI DESCANSAR. 



 
ENTÃO ESSAS VERDURAS, 
LEGUMES E FRUTAS 
FRESQUINHAS, MADURAS, 
 
TODOS ANIMADOS 
DEPOIS DA VIAGEM, 
PUSERAM – SE LOGO 
A CONTAR VANTAGEM: 
 
O MILHO FALOU: 
OLHEM, SOU O MAIS BELO! 
SOU LOURO, GOSTOSO 
E TÃO AMARELO! 
 
O BELO SOU EU, 
DECLAROU O TOMATE. 
NÃO MAIS DO QUE EU, 
CONTESTOU O ABACATE. 
 
POIS OLHEM PRA MIM! 
PROVOCOU O PALMITO. 
SOU BRANCO E MACIO, 
EU SOU O MAIS BONITO! 
 
ENTÃO A LARANJA 
FALOU, BEM AMÁVEL: 
MELHOR QUE BONITA, 
EU SOU É SAUDÁVEL. 
 
E LOGO O ESPINAFRE 
GRITOU: NÃO TEM ERRO! 
SOU VERDE E SAUDÁVEL, 
SOU CHEIO DE FERRO! 
 
FALOU A CEBOLA: 
AQUI, ATENÇÃO! 
SAUDÁVEL SOU EU: 
BOA PRO CORAÇÃO! 
 
E DISSE A ERVILHA: 
EU SOU PEQUENINA 
POR FORA, MAS DENTRO 
TENHO PROTEÍNA. 
 
LOGO O LIMÃO DISSE: 
QUEM É QUE NÃO VÊ? 
TENHO A VITAMINA 
PRECIOSA – A TAL “ C” 
 



MAS NISTO APARECE 
DONA MARICOTA, 
E AS FRUTAS GOSTOSAS 
VIRARAM... COMPOTA! 
 
E OS BELOS LEGUMES, 
EM TODA A SUA GLÓRIA, 
VIRARAM SOPÃO! 
E ACABOU – SE A HISTÓRIA. 
 

3) A Família vai fazer algumas perguntas sobre a História, para a criança (ouça o que 
ela tem a dizer, não corrija num primeiro momento): 
1) Gostou da História? 
2) Qual parte da História que você mais gostou? Por que gsyou mais desta parte? 
3) A história fala sobre o quê? 
4) Qual a fruta citada na história que você gosta? 
5) Qual a verdura e legume que você conhece e gosta? 
6) O que você mais gosta de comer: Frutas, verduras ou legumes e o nome? 

Depois da criança responder, se ela falou o nome errado ou confundiu algum 
legume, verdura, aqui neste momento você explica qual é. 
 

4) Por último vamos desenhar no caderno de desenho um sopão utilizando os legumes 
e verduras que vocês conhecem e gostam ou desenhar uma salada de frutas 
utilizando as frutas da sua preferência. 
 
 
Uma boa diversão e aprendizado! 
 

  



EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE:  
                            
  ATIVIDADE:  O QUE A CHUVA MOLHA 

        

 Trabalhar a importância da chuva para a natureza. 

 Divertir-se com as gotinhas de água da chuva 

 Estimular a criatividade e a imaginação 

 

Toda a criança sempre tem curiosidade sobre a água da chuva. Geralmente adoram tomar 
banho de chuva... o que é muito saudável e importante para seu desenvolvimento 
Hoje nosso aprendizado será apreciar o que as gotinhas de chuva molham... olhando através 
de nossas janelas...   Então vamos descobrir ? 

 
ATIVIDADE(S): 

1. Ler o versinho para a sua criança:  A CHUVA 
 

                                                A CHUVA 

                    

                                A CHUVA QUE LÁ FORA CAI 

                                VAI MOLHANDO TODA A TERRA 

                                E EU AQUI DENTRO DE CASA 

                                OLHANDO PELA JANELA 

                                AH QUE BOM SERIA BRINCAR COM ELA! 

 

2. Essa atividade poderá ser realizada em um dia de chuva. Porém mesmo sem que haja 
chuva, se desejar a criança poderá também usar sua imaginação e criatividade, em um 
grande faz de conta! 

 
3. Peça para a criança olhar através da janela de sua casa e apreciar a chuva que cai lá 

fora pela janela 
 
4. Em seguida pergunte para a criança: 

      O que ela consegue ver do lado de fora da janela? 
      O que ela vê que a chuva está molhando? 
 

5. Espere ela responder. Caso ela não saiba dizer, incentive a criança a nomear os objetos 
que estão próximo da janela ou no quintal da casa. 
 
6. Exemplo: a chuva está molhando: as plantas, as árvores, as casas, o portão, a calçada, 

a rua, os carros, a casinha do cachorro, etc... (vai depender da vista que a criança tem 
de sua janela) 

 
7. Em seguida faça uma lista do que a criança conseguiu nomear. Escreva num papel, pra 

ela ver, com LETRA DE FÔRMA MAIÚSCULA. 
 
 

8. Pergunte para a criança do que ele mais gostou de ver a chuva molhar. E peça para ela 



desenhar e colorir o que ela mais gostou. E também se preferir poderá fazer o desenho do 
versinho: A CHUVA. 
 
9. E para finalizar, comente com a criança sobre a importância da CHUVA para a natureza 

E PRINCIPALMENTE PARA NÓS SERES HUMANOS (serve para fazer as plantas 

crescerem fortes e saudáveis, para encher os rios e represas que vão abastecer nossa 
casa com água, para deixar o ar melhor pra gente respirar, pra brincar e se divertir. 
CLARO, QUANDO POSSÍVEL, BRINQUE COM SUA CRIANÇA NA CHIVA, É MUITO 
IMPORTANTE PARA SEU DESENVOLVIMENTO INTEGRAL. DEPOIS, BASTA 
TOMAR UM BANHO QUENTE PARA SE AQUECER. 

 
                                    
                                                      Bom aprendizado!  
 
 

  



EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: Pé com pé, mão com mão  

        

 Estimular a coordenação motora, equilíbrio e ritmo. 

 

É uma brincadeira muito divertida, onde a criança poderá explorar e exercitar a sua 
coordenação motora, colocando os pés e as mãos no local certo de acordo com a posição do 
desenho no chão. 

 
ATIVIDADE(S): 

Pé com pé, mão com mão 
1- Material: 

 Folhas de papel; 

 Caneta e 

 Durex (fita adesova) 
2- Desenha-se 2 pés e 2 mãos em cada folha (Use como molde os pés e as mão da 

criança, para ficar mais divertido ela pode colorir também, use o material que receberam 
da escola); 

 
 

 

3- Dividimos as folhas ao meio separando as mãos e os pés, cada um numa folha 
 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 



4- Distribuímos no chão, intercalando os desenhos das mãos e dos pés, de maneira que 
forme um percurso, um caminho ou trilha que eles vão percorrer. Pode colocar um ao 
lado do outro, ou um na frente do outro. Você pode colocar como quiser. Abaixo 
deixamos algumas sugestões de percurso. 

 

          
 
 
 

          
 

          
 

5- Os desenhos devem ser fixados (grudados) no chão com durex (devem ficar bem 
fixos/presos ao chão, para que o papel não escorregue). Também pode fazer com 
material emborrachado conhecido como E.V.A., caso tenha em casa. 
 

 

 



 

6- Agora sim, percurso pronto, que comece a diversão, “Pé com pé, mão com mão”!   
 

7- Para que a brincadeira fique ainda mais engraçada e divertida, os adultos podem 
participar também! As crianças vão amar e pode ser um momento divertido em família. 
 

 
Disponível em  

               https://mepoenahistoria.com.br/atividades/pe-com-pe-mao-com-mao/ 
https://lumeideias.com.br/atividade-psicomotoralateralidade/para-imprimir-por-tema/brincadeira/ 

Acesso em 21 jul 2020 
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