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Aos educandos e suas famílias, ficaremos distantes da escola por um período, 

contudo, teremos que dar continuidade aos processos de aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil 

(Fase I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em 

cadernos ou folhas avulsas. Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os 

materiais e as atividades realizadas neste período. Boas aprendizagens! 

Até breve! 

ATIVIDADES FASE I - EDUCAÇÃO INFANTIL 

SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 

ATIVIDADE 1: Vamos conhecer uma lenda africana? 

Observe as imagens abaixo: 

   

 Fonte: https://escola.britannica.com.br/artigo/avestruz/482126 

 

https://escola.britannica.com.br/artigo/avestruz/482126
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     Fonte: https://www.achetudoeregiao.com.br/noticias/animal316.htm 

   

Você já viu esses animais? Sabe dizer o nome deles? Pense um pouquinho. 

Conseguiu lembrar?  Então, vamos recordar! O animal que aparece na primeira 

imagem é o avestruz e na segunda imagem é o antílope. Eles são nativos da 

África. 

A história destes animais faz parte de uma lenda de origem africana, que foi 

criada para explicar para as pessoas porque o antílope tem chifres. A 

propósito, você sabe o que é uma lenda?  

As lendas são histórias muito antigas transmitidas oralmente de geração a 

geração. E com a finalidade de explicar o universo, a natureza e as relações 

humanas. A África é um continente repleto de lendas, mitos, contos e histórias.  

Vamos lá! Peça para alguém que mora com você realizar a leitura da lenda 

africana a seguir: 

 

Os chifres do avestruz 

No começo do mundo, os avestruzes viviam na região sul da África, nas 

terras da Botsuana e eram bem diferentes de como são hoje em dia. Em suas 

cabeças havia belos chifres, longos e curvados. Os antílopes também eram 

diferentes, pois naquela época não tinham chifres. 

Contam que um dia, quando o avestruz estava bebendo água no rio, um 

antílope se aproximou e lhe fez uma proposta: 

- Desafio você a correr ao longo da margem até a nascente do rio. Quem 

ganhar, terá a honra de ser considerado por todos o animal mais rápido da 

selva. 

https://www.achetudoeregiao.com.br/noticias/animal316.htm


EMEB Dr. Humberto Marouelli Mendonça 

E o avestruz respondeu: 

- Sem dúvida, sou o mais rápido. Mas não competirei com você porque 

meus longos e afiados chifres são muito pesados e irão me atrapalhar. Desta 

forma, você levará vantagem. 

O antílope, que sempre fora fascinado pelos chifres do avestruz, 

rapidamente respondeu: 

- Então, me dê seus chifres. Te livrarei desta carga e os carregarei sobre 

minha cabeça com muito prazer. Combinado? 

O avestruz achou que era uma boa ideia e respondeu: 

-  Combinado! 

O avestruz tirou os chifres e os deu ao antílope que os colocou em sua 

cabeça, muito satisfeito. 

Os animais se posicionaram para a corrida - um, dois, três e...já! - 

gritaram ao mesmo tempo. 

Os cascos do antílope deslizavam velozmente sobre as pedras da 

margem do rio, enquanto que as fortes e pesadas patas do avestruz 

tropeçavam nas pedras, atrasando seu passo. O antílope ganhou. 

Quando a corrida terminou, o avestruz disse: 

- Você sabia que esse trajeto não era adequado para mim. Vamos 

competir novamente, em um local com o chão mais liso. 

O antílope não escutou a reclamação e nem a proposta do avestruz. E 

orgulhoso de seus novos chifres, continuou correndo sem parar.  

Por isso o antílope agora tem chifres e o avestruz, não. 

Fonte: História retirada do livro Pé de Brincadeira de Angela Cordi e resumida pela professora 

Juliana Silva. 

 

ATIVIDADE 2: Conversando sobre a história  

Vamos conversar sobre a história: 

 Como a história começa? 

 O que o antílope propôs ao avestruz? 

 O que o avestruz respondeu ao antílope diante da proposta da corrida? 
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 Você acha mesmo que o antílope só queria correr para saber qual deles 

era o mais rápido? 

 Qual era a verdadeira intenção do antílope? 

 Será que o avestruz nunca mais tentou reaver seus chifres 

Fonte: Perguntas retiradas do livro Pé de Brincadeira de Angela Cordi 

 

ATIVIDADE 3: Brincadeira - Saltando o feijão 

Esta brincadeira é muito comum na Nigéria, país que pertence ao continente 

africano. Originalmente nesta brincadeira utiliza-se um saco de feijão amarrado 

na ponta de uma corda, por isso o nome saltando o feijão. Aqui no Brasil, 

porém, não amarramos o saco de feijão, apenas pulamos a corda, como você 

pode ver nas imagens.   

 

 
Fonte: http://emeivalneri.blogspot.com/2014/05/tarefa-6-da-gincana-solidaria.html 

 

 

http://emeivalneri.blogspot.com/2014/05/tarefa-6-da-gincana-solidaria.html
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Fonte: https://escj.nd.org.br/noticias/projeto-e-pintura 

 
Fonte: https://escj.nd.org.br/noticias/projeto-e-pintura 

 

Com a ajuda de um adulto, procure um espaço disponível dentro da sua casa 

ou no quintal. 

Você irá precisar de uma corda ou outro material parecido que tiver em casa. 

Mas, não será necessário amarrar um saco de feijão na ponta da corda, hein! 

Chame as pessoas que moram com você para se divertirem!  

Escolha alguém para girar ou balançar a corda no chão. As outras pessoas 

deverão ficar dispostas em um círculo, pulando a corda e tomando cuidado 

para não serem atingidos por ela. Quem for atingido pela corda, estará fora da 

brincadeira. Aquele que conseguir permanecer na brincadeira sem ser atingido, 

será o vencedor. 

 

 

https://escj.nd.org.br/noticias/projeto-e-pintura
https://escj.nd.org.br/noticias/projeto-e-pintura
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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: 

 

Dicas de Comunicação para Crianças 

 

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? 
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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 

__________________! 


