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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 Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
 
ATIVIDADE: Brincadeira de faz de conta 

        

• Recontar histórias ouvidas e fazer encenações, escolhendo os personagens e conhecendo a 
ordem da história.  

 

• A proposta aqui é apresentar objetos para que as crianças criem e  brinquem de faz de conta. 
Atividade simples, porém muita rica para a imaginação dela.  
 
ATIVIDADE(S): 

1. Para realizar esta proposta separe o que tiver em casa de objetos relacionados à uma 
história que a sua criança aprecie bastante, de príncipe, de princesas, ou outras do gosto 
dela. Segue algumas sugestões de histórias: Cinderela, Chapeuzinho Vermelho,  
Patinho feio, Os três porquinhos, Branca de Neve, A Bela e a Fera, João e Maria, A 
princesa e  o sapo, etc. Agora veja os  objetos que você pode separar: 

     • vestidos, fantasias, colares, tiaras, sapatos, cavalo de pau, sapo de plástico ou de 

pelúcia,  luvas. 

     • espelho para o corpo todo ou aqueles que aparecem com moldura, e outros que por 

ventura, apareçam em alguma história ou façam algum sentido, como por exemplo,  

chapas ou placas de acrílico (para fazer barulho da chuva).  

     • lençol, tecidos, espadas e escudos de plástico ou mesmo você pode produzi-lo junto 

a sua criança com jornal ou papelão e cola. 

     • câmera fotográfica do celular ou filmadora para registrar este momento gostoso.   

 
2. Agora que você separou os materiais,  escolha um espaço de preferência fora da casa. 

Organize os objetos da história de modo a facilitar que a criança escolha e mexa. Por 
exemplo: roupas e tecidos em um canto, acessórios em outro, cavalo de pau e sapos em 
outro. Coloque os objetos na altura da criança,  a fim de facilitar a visualização dos 
materiais.   

 
3. Agora relembre com a criança uma história que leram e que ela aprecia. Converse sobre 

os elementos,  cenários,  cores, formas que elas lembram sobre a história, personagens,  
roupas que usam, a sequência da história. 

 
4. Agora convide a criança a explorar o espaço que você preparou com vários objetos para 

que a sua criança brinque e utilize como quiser.  
 

5. Deixe a criança brincar livremente manuseando  e utilizando os objetos conforme sua 
vontade. Observe suas reações durante a brincadeira.  Registre com fotos ou vídeos. 
Observe com bastante atenção as ações, gestos e sons emitidos pelas crianças.  Ela irá 
com certeza imitar a fala dos personagens. Não interfira. O importante é oferecer 
liberdade para que ela crie, brinque e explore o jogo simbólico conforme suas 

vontades. Esteja  disposto a brincar e incorporar personagens,  caso a criança o chame. 
Participe com ela, considerando o personagem que estão interpretando e  de acordo 
com a fala que verbalizam. Deixe ela brincar à vontade! 

 



 
6. A medida que perceber que foi suficiente,  conduza para que possam finalizar o que 

estiverem fazendo  e  organize o espaço, guardando tudo. É importante chamar a 
criança para ajudar a guardar os objetos. 
 

7. Aproveite o momento com sua criança.  Divirtam-se.  Boa aprendizagem! 
 

 

 

  



 EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: BRINCADEIRA PEGA-PEGA DA ROUPA 

        

 Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, conforto e aparência.  

 

Hoje minha sugestão é uma brincadeira que surgiu de uma necessidade da rotina das crianças 

em casa: trocar de roupa, aliás, na realidade atual, em que passamos a maior parte do tempo 

em casa, quem de nós nunca passou o dia de pijama, inclusive os adultos? Muitas crianças 

tornam esse momento uma “dor de cabeça” para os responsáveis, seja de manhã, para tirar o 

pijama, ou depois da escola, na hora de trocar o uniforme pela roupa de brincar, correndo atrás 

deles, chamando ou pedindo inúmeras vezes. A troca de roupa é uma atividade de 

autocuidado, higiene, além de estimular a autonomia, coordenação e autoconfiança. Vamos 

fazer deste momento algo prazeroso? 

 
ATIVIDADE(S): 

8. Para realização dessa brincadeira, será necessário a participação de um adulto, tanto 
para organizar o momento quanto para orientar a criança se vestir sozinha, ajudando 
somente se necessário. 
 

9. A brincadeira poderá ser realizada por todas as crianças ao mesmo tempo, caso haja 
mais de uma na família, para isso o adulto deverá preparar o ambiente anteriormente, no 
local aonde vai ser realizado a atividade. No local, devera se colocar as roupas 
escolhidas, pode ser numa cadeira, por exemplo, como na foto abaixo, próximo ao local 
da brincadeira. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

10. O adulto deverá escolher o local mais adequado para realização da brincadeira, 
pensamos primeiramente na cama de casal, caso não seja possível pode ser em cima 
do sofá ou um colchão no chão mesmo e, sem sapatos, sobem na cama ou no local 
escolhido. 

11. O Monstro ou Bruxa (no caso, o adulto) fica na ponta oposta da cama, colchão ou sofá e 
tenta encostar nas roupas que a criança está no corpo, vestindo, se o monstro encosta 
em uma parte das roupas, ela fica “podre” e “malcheirosa”, então precisa ser trocada. 
Explique para a criança a brincadeira. 

 

 

 



 

 

 

12. A regra é esta: o adulto pegou na roupa que está no corpo, eles trocam por outra que já 

foi separada e está colocada em um local próximo (como na imagem acima). Não vale 

sair de cima do local (cama, colchão ou sofá) para fugir do Monstro pegador. Quem 

controla o tempo da brincadeira é o adulto pegador, pois o mesmo alcançará as roupas 

das crianças facilmente, mas deixo-os fugir, rir, impedi-lo de pegar as outras crianças, se 

houver, no final todos terão se divertido e a criança estará com a roupa limpinha, pronta 

para as atividades do dia, sem estresse. Caso haja apenas uma criança na casa, a 

brincadeira segue da mesma maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Disponível em www.tempojunto.com.br  acesso em 30 jul 2020 
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EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE:  O VÍRUS MALVADÃO E AS CRIANÇAS PODEROSAS 

        

 Pensar nas ações de higiene e autocuidado que podemos ter para afastar o 
coronavírus. 

 

Tudo acontecia normalmente em nossas vidas até o dia que chegou um vírus que nos fez 
ficarmos em casa e se distanciar de pessoas que gostamos, das nossas atividades, do 
trabalho. Mas e as crianças como ficam e como se sentem com tudo isso? Elas sabem o 
porquê não estão indo para a escola? Essa história ajuda as crianças a entenderem melhor 
tudo isso e ver como podem agir para afastar o vírus. Que tal ler para elas e ver o que fariam se 
elas tivessem superpoderes para mandar o vírus embora? 

 
ATIVIDADE(S):  

1- A atividade proposta é baseada na leitura de uma história criada pelo autor Daniel 
Cavalcanti Campos, por questões de direitos autorais não iremos divulgar o livro todo, 
mesmo tendo tido a permissão do autor. No entanto, colocaremos aqui um breve resumo 
da obra dele e algumas páginas para que possam entender a história.  
 

2- Antes de iniciar a leitura, converse com seu filho e pergunte: Por quê mesmo estamos 
em casa? O que aconteceu que você não pode mais ir à escola? Ouça o que a criança 
tem a dizer, é importante ouvir seus conhecimentos, angústias e anseios. Caso a 
resposta não seja a correta, tudo bem, não interrompa o pensamento da criança, após a 
história vocês voltam a conversar e ver se a criança agora compreendeu o real motivo. 
 

3- Após ouvi-la, agora diga que é hora de escutar uma história MUITO LEGAL que se 

chama “O VÍRUS MALVADÃO E AS CRIANÇAS PODEROSAS”. 
 

4- Pergunte à sua criança: 

 porquê será que esse livro se chama assim?  

 O que será que vai acontecer na história? Você consegue imaginar?  

 Se você fosse uma criança poderosa o que faria para esse vírus malvadão ir 
embora? 

 

5- Depois de ouvi-la novamente, comece a história, lendo o título do livro: “O VÍRUS 
MALVADÃO E AS CRIANÇAS PODEROSAS”, em seguida leia as outras informações da 
capa, nome do autor e ilustrador  DANIEL CAVALCANTI CAMPOS. 
 

6- Como o livro não está aqui na íntegra, segue um resumo da história para que vocês 
possam contar: 

 
O VÍRUS MALVADÃO E AS CRIANÇAS PODEROSAS 

                                                      AUTOR E ILUSTRADOR DANIEL CAVALCANTI CAMPOS 
 

 

BETO, BIA E BIEL ADORAVAM BRINCAR JUNTOS. SEMPRE TINHAM MUITO 



ASSUNTO E CORRIAM SEM PARAR. 

 

ÀS VEZES ELES DIZIAM QUE ERAM SUPER HERÓIS E ATÉ FINGIAM QUE PODIAM 

VOAR, MAS NÃO TINHAM SUPERPODERES DE VERDADE. SERÁ? 

  

ACONTECE QUE UM DIA A CIDADE FICOU ESTRANHA: TODOS COMEÇARAM A 

ESPIRRAR! ALGUMAS PESSOAS TINHAM FEBRE, OUTRAS COMEÇARAM A 

TOSSIR, OUTRAS MAL CONSEGUIAM RESPIRAR... 

 

ERA O VÍRUS MALVADÃO, ATACANDO O MUNDO INTEIRO, FAZENDO GRANDE 

CONFUSÃO.   

 

BETO, BIA E BIEL LOGO SE ESCONDERAM EM SUAS CASAS E COMEÇARAM A 

PLANEJAR POR TELEFONE O QUE FAZER PARA VENCER ESSE INIMIGO. 

 

BIA PENSOU EM COLOCÁ-LO DE CASTIGO. 

 

-MAS COMO?  ELE É MUITO MAU -DISSE BETO 

 

-TALVEZ PREVENIR SEJA A MELHOR SOLUÇÃO- DISSE BIA 

 

-ENTÃO VAMOS PESQUISAR E DESCOBRIR COMO VENCÊ-LO! ELE NÃO É 

IMORTAL – DISSE BIEL. 

 

- VAMOS!! DISSERAM TODOS. 

 

E ASSIM CADA UM FOI PENSANDO NO QUE PODIA FAZER... 

 

BETO PASSOU A NOITE PENSANDO, ATÉ QUE VEIO A IDÉIA: UM PLANO 

INFALÍVEL! DESENHOU UM CAMPO DE FORÇA, PROTEGENDO AS PESSOAS 

DENTRO DE CASA. ERA ISSO: AS PESSOAS PRECISAVAM FICAR EM CASA PARA 

ESTAREM PROTEGIDOS.   

 

BIA TAMBÉM ESTAVA PREOCUPADA. OLHOU DENTRO DO BANHEIRO, VIU UM 

POTE DE SABÃO E TEVE UMA IDÉIA QUE PODERIA FUNCIONAR: MISTUROU O 

SABÃO COM ÁGUA E PÔS AS MÃOS A ESFREGAR. DESCOBRIU UM 

SUPERPODER! BIA AGORA ERA UMA HEROÍNA E DISSE A TODOS O QUE FAZER. 

 

- VAMOS LAVAR AS MÃOS, COM ÁGUA E SABÃO E ESFREGAR MUITO BEM,  POIS 

SE O VÍRUS NOS TOCAR, ELE VAI ESCORREGAR, NÃO VAI GRUDAR EM 

NINGUÉM. 

 

BIEL AINDA NÃO SABIA NO QUE PODIA AJUDAR. COMEÇOU A DESENHAR, 

ESCREVER, CANTAR... QUANTO MAIS ELE FAZIA, MAIS ELE FICAVA FELIZ E MAIS 



FICAVA BEM. DESCOBRIU UM SUPERPODER: FAZER ARTE É TER UM GRANDE 

PODER TAMBÉM. 

 

CADA UM NA SUA CASA BETO, BIA E BIEL ESPALHARAM SEUS PODERES PELO 

MUNDO E PARA TODAS AS CRIANÇAS, MESMO LONGE E ISOLADAS, AGORA SÃO 

TAMBÉM SUPER-HERÓIS E SUPER-HEROÍNAS !!! 

ESSE VÍRUS NÃO TÁ COM NADA! VAI PERDER ESSA BATALHA! FIQUEM EM CASA! 

LAVEM AS MÃOS! ESCUTEM MÚSICA! CANTEM E DANCEM! RECITEM, EIAM OU 

ESCREVAM POESIA! LEIAM LIVROS E VEJAM FILMES! 

 

E VAMOS TODOS FICAR BEM!  

 

 

7- Após a leitura mostre as imagens que disponibilizamos aqui e converse com a criança 
sobre a história:  

 O que achou da história? 

 Qual parte mais gostou? Por quê? 

 Se você tivesse super poder o que faria para espantar o vírus? 

 Como você acha que o vírus nos ataca? 

 O que devemos fazer para nos proteger? 

 Quais desses cuidados mostrados na história você já pratica? Tem algum outro 
cuidado que não está na história mas também é importante? (Espera-se ouvir da 
criança o uso de máscara em caso de saída de casa, mas se ela não responder o 
adulto pode ajudar dando dicas desse e outros cuidados, como não tocar em nada, 
manter distância das pessoas, evitar locais cheios de pessoas, não esfregar a mão 
no nariz, boca ou olhos, usar álcool gel se estiver fora de casa, etc. ) 

 

8- Que tal agora dar vida a história? Sugerimos que a criança seja super-herói/super-
heroína, para isso não precisa de muita coisa, se você tiver em casa alguma fantasia de 
super herói peça para a criança vestir, caso não tenha, não tem problema, a idéia é 
vocês transformarem essa criança em super herói pode usar uma camiseta ou pequeno 
lençol e amarrar em suas costas/pescoço como se fosse capa, pode usar um pano 
comprido ou uma toalha de rosto por exemplo. Usem a criatividade. Caso queiram ainda 
podem enfeitar o peitoral da criança com algum símbolo de super herói, desenhando e 
colando com fita adesiva sob sua roupa. 
 

9- Agora com a criança já vestido de super herói, reproduza algumas partes do livro, 
escolha alguém da família para ser o vírus e outras para serem as outras crianças da 
história. Podem fazer os super poderes indicados para espantar o coronavírus e também 
criar os de vocês.  
 

10-  Após brincar de reproduzir a história sendo super-herói/ heroína, que tal desenhar no 
caderno oferecido no kit dado pela escola como você imagina o vírus, e também o que 
mais quiser dessa história? Pode desenhar você super herói ou heroína, pode desenhar 
os cuidados que devemos ter. 
 

11- Para finalizar sugerimos que pratiquem os cuidados ilustrados na história: fiquem em 



casa, lave bem as mãos com água e sabão, seguindo o passo a passo da ilustração da 
Bia, e lembrar também de cuidados com a mente: cantar, ouvir música, desenhar, 
relaxar, como sugerido pelo Biel. 
 

12-  Abaixo segue algumas páginas do livro de Daniel Cavalcanti Campo, com uso de 
imagem autorizado por ele. 

 
 

Boa leitura! Boa aprendizagem! 
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