
EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL – FASE 1  
SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO  

 

1 
 

                                 QUERIDOS PAIS 

ESTAMOS COM MUITAS NOVIDADES! VAMOS MONTAR UM GRUPO 

DE WHATSAPP PARA A FASE 1, E OUTRO PARA A FASE 2.  

É IMPORTANTE QUE TODOS OS ALUNOS ESTEJAM NO GRUPO, 

PORQUE OS PROFESSORES ENTRARÃO LÁ PARA FALAR COM VOCÊS E 

CONVERSAR COM AS CRIANÇAS.  

ESCREVA PARA (11) 95791-4481, INFORMANDO O NOME COMPLETO DA CRIANÇA 

E A FASE, PARA QUE POSSAMOS MONTAR OS GRUPOS COM TODO MUNDO. 

Infelizmente, para preservação da vida e saúde de todos, precisamos passar um 

tempinho separados. Nós, professores de Educação Infantil, pensamos muito em como 

faríamos para oferecer atividades de qualidade a todas as crianças, considerando que a 

base da Educação Infantil nessa idade são as interações e brincadeiras, e disso não 

poderíamos abrir mão. Então, fazemos um convite para que vocês estejam junto com as 

crianças nas atividades seguintes.  

São propostas que desenvolvem a criatividade, a coordenação, e muitas outras 

habilidades que são muito importantes no desenvolvimento das crianças. Também nos 

preocupamos em fazer com que as propostas fossem leves e divertidas: que pudessem ser 

momentos significativos na família, e que deixassem boas lembranças quando isso tudo 

passar. Sabemos que muita gente não poderá parar para fazer o isolamento social, mas 

procurem, na medida do possível, aproveitar a convivência com atividades juntos. Esse 

tempo passa rápido, em breve as crianças já estarão crescidas. Aproveitemos a chance. As 

atividades não precisam ser feitas de uma vez, foram planejadas para serem vivenciadas 

aos poucos, no tempo das crianças. 

Grande abraço! 

ATIVIDADE 01 – Vamos fazer um lindo FOGUETE!!!! 

 

Objetivos: Construir com rolo de papel higiênico um foguete de brinquedo. 

Estes objetivos se relacionam com o campo de experiência ―CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS‖ explicitados na BNCC da Educação Infantil. 
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Contextualização:  

Agora vamos fazer um lindo foguete. Você pode se imaginar voando e indo para lugares 

distantes. Deixe a imaginação ir para muito longe.      

   

 

Como fazer:  

 

1- Materiais possíveis para realizar a atividade: rolos de papel e higiênico, cola, tesoura e 

pedaços de papelão ou outro papel mais duro. 

2- Encaixe um rolo dentro do outro; dê uma amassadinha no rolo de cima de forma a 

fazer um cone para fazer o bico do foguete. Faça com uma tesoura as janelas e/ou porta 

do foguete. Depois de cortado passe cola para o foguete não desmontar. O papel mais 

duro deve ser recortado no formato de triangulo para manter o foguete em pé.  

3- Pinte, enfeite com o que você tiver. Veja os exemplos de foguetes:  

 

    
 

4- Depois de pronto só usar a imaginação...  

 

DIVIRTA-SE!!!!!!!!!!!! 

 

Fontes:  

 https://ceudeborboletas.com.br/20-brinquedos-reciclados-para-voce-fazer-em-casa/    

 Brincar na pré-escola / Gisela Wajskop. — 9. ed. — São Paulo : Cortez, 2011. — 

(Coleção questões da nossa época; vol. 34) 

 https://www.tempojunto.com/2014/11/24/como-fazer-um-foguete-de-rolo-de-papel-

higienico/  

https://ceudeborboletas.com.br/20-brinquedos-reciclados-para-voce-fazer-em-casa/
https://www.tempojunto.com/2014/11/24/como-fazer-um-foguete-de-rolo-de-papel-higienico/
https://www.tempojunto.com/2014/11/24/como-fazer-um-foguete-de-rolo-de-papel-higienico/
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 https://www.blogmodainfantil.com.br/passo-a-passo-de-como-fazer-um-foguete-

com-rolo-de-papel-higienico/  

 

ATIVIDADE 2 - Ciranda dos bichos 

Campo de experiência: corpo, gestos e movimentos 

Objetivo:  Conhecer – se nas diversas oportunidades de interações e explorações com 

seu corpo. 

Desenvolvimento: No dia a dia escolar, brincamos e aprendemos muito ao som de 

músicas agradáveis e divertidas. nessa proposta, chame todos da sua casa para 

brincarem de imitar os bichos, seguindo a comanda que vocês ouvirão na música. fiquem 

a vontade, se organizem em círculo, e aproveitem esse momento para exercitar o corpo, 

aprender novos movimentos corporais, imitar os bichos e se divertir muito com sua 

família. ouçam e brinquem quantas vezes quiserem!!! 

              Acesse o link:  https://youtu.be/slshel-n1ma 

 
 Fonte imagem: Google 

Obs.: Caso tenha dificuldades para acessar o link, segue como sugestão a letra da 

música para ser cantada enquanto brincam. 

Ciranda dos bichos                                                 

 

A dança do jacaré quero ver quem sabe dançar. A 

dança do jacaré, quero ver quem sabe dançar. 

Rebola para lá, rebola para cáe abre o bocão assim.                                                                         

Remexe o rabo e nada no lago 

Depois dá a mão para mim. 

 

https://www.blogmodainfantil.com.br/passo-a-passo-de-como-fazer-um-foguete-com-rolo-de-papel-higienico/
https://www.blogmodainfantil.com.br/passo-a-passo-de-como-fazer-um-foguete-com-rolo-de-papel-higienico/
https://youtu.be/slShEL-N1mA
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A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar. 

A dança da cascavel, quero ver quem sabe dançar. 

Rebola para lá, rebola ondulado 

E estica o pescoço assim. 

E sobe no galho, balança o chocalho 

Depois dá a mão para mim. 

 

A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar. 

A dança do caranguejo, quero ver quem sabe dançar. 

Rebola para lá, rebola para cá 

Belisca o meu pé assim. 

E mexe o olho e ande de lado 

Depois dá a mão para mim. 

 

A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. 

A dança do peixe boi, quero ver quem sabe dançar. 

Rebola para lá, rebola para cá 

E abre a boquinha assim. 

Me dá um beijinho e nada um pouquinho 

Depois dá a mão para mim. 

 

A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. 

A dança do tuiuiu, quero ver quem sabe dançar. 

Rebola para lá, rebola para cá 

Evoa no ar assim. 

E sobe um pouquinho e desce um pouquinho 

Depois dá a mão para mim. 

 

A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. 

A dança da criançada, quero ver quem sabe dançar. 

Rebola para lá, rebola para cá 

Faz uma careta assim. 

E dá uma voltinha, sacode a cabeça 

Depois dá a mão para mim  
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     Palavra cantada 

Fonte: www.vagalume.com.br 

 

ATIVIDADE 3 - Dragão que cospe fogo feito com rolinho de papel 

higiênico 

Objetivo da atividade: Soprar é considerada uma habilidade motora oral 

importante para o desenvolvimento da fala, assim como para a capacidade de mastigar e 

engolir alimentos. Soprar requer uma musculatura forte das bochechas, mandíbulas, 

lábios e língua. Demonstrar interesse pela história e utilizar a literatura infantil visando 

lazer e aprendizagem. 

Objetivo: proporcionar às crianças, momentos lúdicos através do desenvolvimento da 

oralidade e criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas. 

Campo de experiência: O eu, o outro, o nós; escuta, fala, pensamento e imaginação; 

corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas.  

Primeiro, assista a contação de história Cospe-fogo, o dragão, acessando o link 
https://www.youtube.com/watch?v=00nm6KQl9yw 

Agora é hora de fazer o seu dragão! 

 

Siga o passo - a - passo ao lado. Se 

não tiver algum material, use o que 

tiver em casa, como por exemplo: 

fazer o fogo que sai da boca do 

dragão, com tiras de sacolinha 

plástica, lã, fitas ou tiras de tecido fino. 

Deixe a criança decorar do jeito dela. 

Deixamos alguns exemplos como 

sugestão.  

 

 

https://www.vagalume.com.br/palavra-cantada/
https://www.youtube.com/watch?v=00nm6KQl9yw
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Estão se protegendo? Lavando as mãos sempre? 

Quanto mais rápido nos livrarmos desse vírus, mais 

rápido estaremos juntos novamente. 

Desejamos um abraço virtual cheio de amor para 

vocês ♥ 

Até a semana que vem! 

 

 

BRINCADEIRAS COM 

PALAVRAS 

 

 

 

 

 Esta é uma das versões desta 

parlenda. 

Dicas de Comunicação para Crianças 

 

As conversas entre crianças e 

adultos sempre foram importantes 

para transmitir conhecimentos de 

geração para geração. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a criança aprender a recitar 

podemos propor um desafio:  

O adulto fala a parlenda e ela completa 

com as palavras que faltam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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? 
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Que tal agora um novo desafio? 

O adulto recita um verso e a criança outro seguindo a sequência da 

parlenda. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

HOJE É DOMINGO 

___________________ 

CACHIMBO É DE OURO 

__________________ 

TOURO É VALENTE 

__________________ 

A GENTE É FRACO  

__________________ 

O BURACO É FUNDO 

__________________! 


