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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 II - EDUCAÇÃO INFANTIL 

SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 
Construindo memórias em família – quando a aula é em casa 

 
Cuidados com os cabelos 

 
Você sabe que mesmo estando em casa precisamos manter nossa higiene 

pessoal: 
 Lavar as mãos; 
 Escovar os dentes;  
 Tomar banho. 
 

 E claro, não podemos esquecer de cuidar do nosso cabelo também, pois pode 
aparecer um bichinho que faz a nossa cabeça coçar muito! Você sabe o nome dele? 

 

Isso mesmo, PIOLHO.             
                                                       Fonte: Google Imagens 
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Fonte: Universidade Federal do Paraná 

 

 
 
 
 

Fonte: Universidade Federal do Paraná 
 
 

A melhor forma de prevenção é cuidar muito bem da higiene do nosso corpo, 
principalmente dos nossos cabelos. 

 
Brinquedo preferido 

 
Você se lembra do dia do brinquedo na escola?  
É aquele dia que você leva o brinquedo que mais gosta, para brincar junto com 

seus amigos. 
Infelizmente não podemos encontrar nossos amigos para brincar juntos na 

escola agora, mas você pode brincar com seu brinquedo preferido aí na sua casa. 
Escolha um brinquedo que você goste bastante, ou aquele brinquedo que você 

sempre levava para escola para brincar com seus amigos. 
Brinque e se divirta bastante.  
Depois, você pode fazer um desenho desse momento ou compartilhar a foto do 

seu brinquedo conosco. 
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Fonte: Google Imagens 

 
Ginástica dos animais 
 

O que você acha de começar a semana se exercitando, para ficar com bastante 
disposição e espantar a preguiça? 

A proposta é bem simples e muito divertida. 
Olhe para as fotos dos animais e tente reproduzir a pose que cada um está 

fazendo. 
Se você não conseguir logo na primeira tentativa, não desista, faça a pose 

novamente. 
 

           
Fonte: Google Imagens 
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Fonte: Google Imagens 

 
Fique à vontade em compartilhar conosco uma foto das poses que você 

conseguir imitar, vamos adorar receber. 
 

Boa aprendizagem e muita diversão! 
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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 

__________________! 


