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Querida família,

As atividades  foram planejadas  para  serem realizadas  com auxílio  da  família,  agradecemos  a  colaboração  nesse
momento atípico para continuarmos com o planejamento e desenvolvimento escolar. Se possível, registrar as atividades
com fotografias, e no retorno usaremos esse material como apoio pedagógico e suporte para a continuidade das nossas
atividades.

Esperamos ver todos em breve!!!
                                                                                                                                           Professoras 

SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2020

ATIVIDADE UM

MÚSICA “PEZINHO”

Durante a atividade, a criança irá brincar e movimentar-se através da canção, expressar-se fazendo uso de gestos e
brincadeiras cantadas. Na escola as crianças brincam, cantam e se encantam com brincadeiras de roda. 

COMO BRINCAR: Dois ou mais participantes compõem a brincadeira, faça uma roda e cante a linda canção: 

 Pezinho

Aí bota aqui

Aí ali 

O seu pezinho

O seu pezinho bem

juntinho com o meu.                                          

Aí bota aqui

Aí bota ali

O seu pezinho

O seu pezinho bem

juntinho ao pé do meu.

E depois não vá dizer

Que você se arrependeu!



E depois não vá dizer

Que você já me esqueceu!

Agora que estamos juntinhos

Me dá um abraço e um beijinho

Agora que estamos juntinhos

Me dá um abraço e um beijinho.

Para ouvir a canção você pode clicar aqui:

https://youtu.be/jauuH1rpBQw

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

PAGADAS SENSORIAIS

As pegadas sensoriais dispõem de uma série de elementos que servem para a criança brincar e ao mesmo tempo
desenvolver os sentidos, em especial o tato. Com os pés, ela pode sentir as diferentes texturas, materiais e formas.

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

 Pegadas feitas com papelão ou papel colorido;
 Diversos materiais para colar nas pegadas: algodão, espuma, lixa, feijão, 

macarrão, botões, lã, bucha (vegetal ou de lavar louça).

COMO BRINCAR:

 As pegadas devem ser organizadas em pares, ao longo de um caminho. As crianças irão percorrer um trajeto
pisando sobre elas. Nesse momento, o adulto pode perguntar qual a sensação que ela tem, se é agradável ou
não, se é áspero, duro, macio. O adulto pode vendar os olhos da criança e segurar a sua mão para auxiliá-la a
pisar sobre as pegadas.

 Se não for possível confeccionar as pegadas, o adulto pode vendar os olhos da criança e passar os materiais
com diferentes texturas sob os pés dela.  Nesse momento,  irá fazer os mesmos questionamentos sobre as
sensações que a criança tem, se é agradável ou não, se é áspero, macio, duro, etc.

Referências Bibliográficas
Site acesso em: 19/08/2020http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/conteudo_digital/musica/
som_e_tom/Ed_Infantil2/matematica.aspx

Site acesso em: 19/08/2020https://youtu.be/jauuH1rpBQw

Site acesso em: 19/08/2020https://i.pinimg.com/originals/51/56/e2/5156e21b022e3e27eaa8b6fb2032f49a.jpg

https://i.pinimg.com/originals/51/56/e2/5156e21b022e3e27eaa8b6fb2032f49a.jpg
https://youtu.be/jauuH1rpBQw
http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/conteudo_digital/musica/som_e_tom/Ed_Infantil2/matematica.aspx
http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/conteudo_digital/musica/som_e_tom/Ed_Infantil2/matematica.aspx
https://youtu.be/jauuH1rpBQw


ATIVIDADE DOIS

 

QUANTOS ANOS VOCÊ TEM?

Com essa atividade a criança pode aprender a perceber que os números são utilizados para contar a idade 
vivida;registrar a própria idade com o número cardinal;seriar as etapas da vida:

Materiais 
 Folha 
 Palito de dente, fósforo ou de sorvete
 cola

1º Momento
 Converse com a criança, fazendo as seguintes questões:
 As pessoas que você conhece são da mesma idade (pedir que justifiquem as respostas)? 
 Qual a sua idade? 
 Qual a idade dos moradores da casa?

2º Momento
 Escreva em uma folha uma lista numérica (1 a 10) e solicite que a criança indiquecom o dedo, qual o numeral

que representa sua idade.

Lista numérica

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

 3º momento 

 Converse com a criança sobre seu aniversário, quando comemora e qual o significado. 
 Peça para a criança dizer quantos anos irá completar até o final do ano em curso. 
 Em seguida, entregue 6 a 8 palitos (picolé ou fósforo) para ela representar a sua idade atual.

      Imagem 1 magem 2

4º momento

 Solicite a criança para desenhar um bolo de aniversário e cole a quantidade de palitos representando a sua 



idade. 
 Ao final, converse com a criança explicando a quantidade de velas coladas.

 

                                                                                 Imagem 3

Referências Bibliográficas: 

Referência da atividade retirada de: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28522 acesso 
em 19/08/2020

Imagem  1:  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763491558-1000-palito-sorvete-picole-e-atesanato-redondo-
116cmx10cm-_JM?quantity=1&variation=24382603486 acesso em 10/08/2020

Imagem  2:  https://intellectuallearning.wordpress.com/2012/12/28/como-funciona-os-palitos-de-fosforo/acesso  em
10/08/2020

Imagem 3: arquivo pessoal Profª Patricia

Demais imagens disponíveis em Pixabay in : https://pixabay.com/pt/

https://pixabay.com/pt/
https://intellectuallearning.wordpress.com/2012/12/28/como-funciona-os-palitos-de-fosforo/
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763491558-1000-palito-sorvete-picole-e-atesanato-redondo-116cmx10cm-_JM?quantity=1&variation=24382603486
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763491558-1000-palito-sorvete-picole-e-atesanato-redondo-116cmx10cm-_JM?quantity=1&variation=24382603486
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28522


ATIVIDADE TRÊS

RECEITA CULINÁRIA: 
BOLO DE CHOCOLATE 

 Atualmente, estamos vivenciando o isolamento social e nesta fase é muito importante a boa convivência com os
familiares que moram na mesma casa, refletindo sobre hábitos saudáveis, autocuidado e relação harmoniosa.... A
cozinha é sempre um cômodo da casa muito agregador, as pessoas se reúnem para conversar, trocar experiências,
provar  novos  sabores  e  apreciar  aqueles  que  já  conhecem.  Vocês  se  lembram dos  lanches  na  escola,  onde  as
professoras  incentivam vocês  a  provarem novos alimentos?  Vamos fazer  isso agora?  Além da receita  que irão
preparar, experimentem novos alimentos, e no nosso retorno, teremos muito a compartilhar.

Senhores responsáveis, hoje vamos compartilhar uma receita de bolo de chocolate e a proposta da atividade é que os
familiares possam se organizarem e planejarem um momento agradável,  onde a família possa fazer essa receita
deixando que a criança participe contando as quantidades, ajudando a adicionar ingredientes, interagindo com suas
hipóteses e falas e observando a transformação dos alimentos.Ahhhh!!!!! Lembre-se de ler a receita em voz alta para
a criança a fim de que ela possa entender como se escreve uma receita.

LEMBRETE:  é  importante  que  a  criança  seja  sempre  acompanhada  por  um ADULTO  RESPONSÁVEL  em
atividades que requerem cuidado como exemplo: ajudar na preparação de uma refeição

BOLO DE CHOCOLATE
Ingredientes da massa:

5 ovos
2 xicaras de chá de água morna

1 xícara de chá de chocolate em pó
2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de óleo
1 colher de sopa de margarina ou manteiga

1 colher de sopa de fermento
2 xícaras de chá de farinha de trigo

Ingredientes da cobertura:

1 lata de leite condensado
1 colher de margarina

2colheres de sopa de chocolate em pó



Modo de preparo da massa:

Bater no liquidificador os ovos, água, chocolate,açúcar, óleo e margarina ou manteiga, até formar uma massa bem lisinha, por
volta de 5 minutos.
Despeje a massa do liquidificador em uma vasilha e ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos e mexendo até que a farinha
se incorpore aos demais ingredientes. Por último coloque o fermento e mexa devagar. 
Coloque essa mistura em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido em temperatura média por 50 minutos.
Quando o bolo estiver assado, retire do forno e prepare a cobertura.

Modo de preparo da cobertura:

Coloque em uma panela o leite condensado, margarina e chocolate em pó, misture tudo e leve aofogo mexendo até desprender 
do fundo da panela.
Despeja no boloeespalhe a cobertura ainda quente.
Se quiser pode decorar com chocolate granulado.

Bom apetite!!!!!!

Após ter feito o bolo com a família, faça um desenho sobre essa atividade proposta!!!!!!

BOLO DE CHOCOLATE

IMAGEM – ARQUIVO PROFESSORA MARCIA
Referências Bibliográficas:
Receita e Imagem - Arquivo Professora Marcia
Imagens disponível em Pixabay in: https://pixabay.com/pt

https://pixabay.com/pt


Dicas de Comunicação para Crianças

BRINCADEIRAS COM
PALAVRAS

Algumas destas histórias 
viraram brincadeiras com 
palavras.
Da mesma forma que a criança 
aprende a falar ouvindo a fala dos 
adultos, ela aprende a brincar com 
as palavras e com as brincadeiras 
que os adultos propõem.

Esta é uma das versões desta 
parlenda.

Quando a criança aprender a recitar 
podemos propor um desafio: 
O adulto fala a parlenda e ela completa
com as palavras que faltam:

As conversas entre crianças e 
adultos sempre foram importantes 
para transmitir conhecimentos de 
geração para geração.

Você conviveu com seus avós? 
Quais as histórias que eles 
contaram para você?
Experimente contar essas 
histórias para as crianças.

E as crianças da sua família 
convivem com os avós? Será 
que eles têm histórias para 
contar para os netos?

HOJE É DOMINGO

PÉ DE CACHIMBO

CACHIMBO É DE OURO

BATE NO TOURO

TOURO É VALENTE

BATE NA GENTE

A GENTE É FRACO 

CAI NO BURACO

O BURACO É FUNDO

ACABOU-SE O MUNDO!

HOJE É DOMINGO

PÉ DE  __________

CACHIMBO É DE OURO

BATE NO  __________

TOURO É VALENTE

BATE NA  __________

A GENTE É FRACO 

CAI NO  __________

O BURACO É FUNDO

ACABOU-SE O  ________!

Vocês conhecem outra versão?



Que tal agora um novo desafio?
O adulto recita um verso e a criança outro seguindo a sequência da 
parlenda.

HOJE É DOMINGO 

___________________ 

CACHIMBO É DE OURO 

__________________ 

TOURO É VALENTE 

__________________ 

A GENTE É FRACO  

__________________ 

O BURACO É FUNDO 

__________________! 

Após ter vivenciado bastante esta brincadeira, ela poderá ainda inverter os 
papéis com o adulto. A criança fala um verso e o adulto completa seguindo a 
sequência.

Andréa Bassanello
Célia Ferrari
Susana Francischetti Garcia
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico


	Pezinho

