
ATIVIDADES PARA CASA – FASE I

PROFESSORAS: KENIA, ALEXANDRA, VIVIANE E ANDREA.

Aos educandos e suas famílias.

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo,
teremos que dar continuidade aos processos de aprendizagem.

Disponibilizamos atividades específicas para cada turma da
Educação Infantil (Fase I e Fase II).

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser
realizados em cadernos ou folhas avulsas.

Ao retornar, vocês deverão trazer os materiais e as
atividades realizadas neste período.

Boas aprendizagens! Até breve!



Antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que as famílias, se possível, guardassem
os desenhos e atividades realizadas pelas crianças e trouxessem para a escola no retorno
das aulas.

PROPOSTA 1

O CURUPIRA
Proporcionar o conhecimento e a conscientização acerca dos temas que envolvam o meio ambiente;

desenvolver a construção de atitudes para a preservação; conhecer a cultura popular brasileira.

O CURUPIRA É O PROTETOR DA NATUREZA, ELE TEM OS PÉS VIRADOS
PARA TRÁS, E ESTÁ SEMPRE VIGIANDO A FLORESTA PARA ESPANTAR OS
MALDOSOS QUE TENTAM DESTRUÍ-LA. É O ASTUTO PERSONAGEM DO
FOLCLORE BRASILEIRO.

ATRAVÉS DA RELEITURA DO FOLCLORE NACIONAL E SEUS
PERSONAGENS COMO A CUCA, SACI-PERERÊ E O CURUPIRA, ALIAMOS A
HISTÓRIA DA LENDA COM MENSAGENS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL,
ENSINADO SOBRE O CUIDADO COM A NATUREZA.

QUE TAL A FAMÍLIA JUNTO COM A CRIANÇA MONTAR UM BONECO DO
CURUPIRA?

1 - Faça uma dobra no pedaço de lã ou barbante de 10cm, amarre no meio e corte as pontas como
na figura abaixo, esse será o cabelo do Curupira.
O cabelo do Curupira é avermelhado, se precisar, você pode pintar a lã ou o barbante com as
técnicas de tintas que foram ensinadas nas atividades das semanas anteriores.

Fotos arquivo pessoal professora Alexandra S. Leandro

VOCÊS VÃO PRECISAR DE:

 1 pote vazio de iogurte ou leite fermentado (tamanho pequeno);
 lã ou barbante vermelho;
 papel;
 cola;
 lápis de cor ou canetinha.



2 - Dobre um pedaço de papel ao meio, desenhe os olhos e recorte-os. Da mesma forma faça com
os pés, e as mãos, dobre o papel ao meio, desenhe os pés e as mãos e recorte-os também.
Coloque o pote de Iogurte ou leite fermentado de ponta cabeça e cole os cabelos, os olhos e os pés
do Curupira, não esqueça que eles são virados para trás. A boca é só recortar um círculo.

Fotos arquivo pessoal professora Alexandra S. Leandro

3 - O Curupira já está pronto! Aproveitem e brinquem junto com o Saci-Pererê, que vocês
aprenderam a fazer na atividade passada. A criança pode brincar de faz de conta, simulando que os
dois personagens (Curupira e o Saci- Pererê), se encontraram na floresta e estão conversando a
respeito da situação do meio ambiente e sua conservação.

4- Um adulto poderá ler a história abaixo, da Turma da Mônica - Maurício de Sousa, ou assista o
vídeo da história clicando no link abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8

ESSE É NOSSO PLANETA TERRA!
O NOSSO ÚNICO LAR EM TODO O UNIVERSO!
CHEIO DE MARAVILHAS NATURAIS, PENA QUE ESTÁ
FICANDO DOENTE!
E É POR NOSSA CULPA, A GENTE VIVE POLUINDO O AR, A
ÁGUA, SEM FALAR NOS DESMATAMENTOS DAS NOSSAS
FLORESTAS, MAS TEMOS QUE AJUDAR O NOSSO
PLANETA!
É SIMPLES, CADA UM COMEÇA FAZENDO SUA PARTE!
NÃO JOGANDO LIXO EM QUALQUER LUGAR,
NÃO SUJANDO AS PRAIAS, AS PRAÇAS E NEM OUTROS
ESPAÇOS COLETIVOS.
PLANTANDO UM MONTÃO DE ÁRVORES E PLANTAS,
NÃO DESPERDIÇANDO NOSSOS RECURSOS NATURAIS.
ESSE PLANO É INFALÍVEL E A TERRA VAI FICAR MUITO
FELIZ!

Texto adaptado de: https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
Imagens de Maurício de Sousa produções. Retirada de: https://www.comunicaquemuda.com.br/aquecimento-global-planeta-terra-e-novo-

personagem-do-parque-da-monica/

https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.youtube.com/watch?v=xqQwPUrBRY8
https://www.comunicaquemuda.com.br/aquecimento-global-planeta-terra-e-novo-personagem-do-parque-da-monica/
https://www.comunicaquemuda.com.br/aquecimento-global-planeta-terra-e-novo-personagem-do-parque-da-monica/


PROPOSTA 2

COLHER MUSICAL

Fazer música com instrumento caseiro.

A CAIXA DE MÚSICA É UMA HORA ESPERADA PELAS CRIANÇAS NA ESCOLA. SÃO MUITAS

HABILIDADES TRABALHADAS NESTE MOMENTO. PERCEBER O SOM E SILÊNCIO, HORA DE

CANTAR, HORA DE ESPERAR. AMPLIA SEU REPERTÓRIO CULTURAL COM A NOVA CANÇÃO,

DESENVOLVENDO TAMBÉM A ORALIDADE.

1- Vocês precisarão de uma colher pequena e uma colher grande, pode ser de madeira ou metal.

2 – Leiam a cantiga abaixo, quando ouvir COLHERÃO, mostrar a colher grande, quando ouvir

COLHERINHA, mostrar a colher pequena. Na parte do cumprimento, bata uma colher na outra.

Imagem fotográfica do arquivo pessoal professora Viviane

3 – Repita algumas vezes até a criança recitar a música, percebendo a hora de mostrar a colher,

abaixar a colher, bater uma na outra e dar uma risada.

Se possível, assista o vídeo para facilitar o desenvolvimento do ritmo.

https://www.youtube.com/watch?v=ap9_2NCoAuQ

4 – Na parte final, improvisem “a gracinha” com caretas usando as colheres.

Filmem se possível, será um registro divertido da família

O COLHERÃO E A COLHERINHA

SE CUMPRIMENTAM E BATUCAM NA COZINHA (REPETIR 2X)

A COLHERINHA E O COLHERÃO

VIVEM BATUCANDO E CANTANDO UMA CANÇÃO

O COLHERÃO E A COLHERINHA

CAEM NA RISADA QUANDO FAZEM UMA GRACINHA.

https://www.youtube.com/watch?v=ap9_2NCoAuQ


PROPOSTA 3

ATIVIDADE DE VIDA PRÁTICA - TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS

GOSTAMOS DE TOMAR LÍQUIDOS, COMO SUCO, LEITE E ÁGUA. GERALMENTE ELES VÊM EM
GARRAFAS OU CAIXAS PARA COLOCARMOS NUM COPO A QUANTIDADE QUE QUEREMOS. TENHO
UM DESAFIO PARA VOCÊ! VAMOS BRINCAR COM ESTA CANTIGA QUE FALA QUE VOCÊ FOI AO
TORORÓ PRA BEBER ÁGUA E NÃO ENCONTROU E REALIZAR ALGUMAS AÇÕES E COMPARAÇÕES?

1 - Cante a música, convide as pessoas de sua casa para brincar de roda com você.

2 - Depois de brincar com a cantiga, escolha o líquido que vai preparar, se for água, não precisa de preparo,
mas você também pode usar suco ou leite se preferir.

3 - Peça ajuda de um adulto de sua casa para preparar e organizar os itens com você.

4 - A pessoa que irá te ajudar pode pegar três copos diferentes, pode ser de requeijão ou outros plásticos, de
forma que você consiga ver o que está colocando.

5 - Seu ajudante também deverá fazer marcações nos copos, para que cada fique cheio com uma quantidade
diferente. Para marcar você pode usar durex, fita crepe, canetinha, ou outras coisas que deixe visível a marca
até onde você pode colocar o líquido.

Desenvolver autonomia, cooperação, capacidade de comparação, coordenação motora;
estimular a reflexão e capacidade de realizar estimativa.

FUI NO TORORÓ BEBER ÁGUA NÃO ACHEI
ACHEI LINDA MORENA

QUE NO TORORÓ DEIXEI
APROVEITA MINHA GENTE

QUE UMA NOITE NÃO É NADA
SE NÃO DORMIR AGORA

DORMIRÁ DE MADRUGADA
OH! DONA MARIA,

OH! MARIAZINHA, ENTRA NESTA RODA
OU FICARÁS SOZINHA!

(Domínio público)



6 - Depois de escolher o líquido, coloque em uma jarra plástica e pequena para que você consiga manusear,
se não tiver a jarra pode utilizar uma garrafa ou copo plástico. Use uma das mãos para segurar a alça da jarra
e a outra mão coloque embaixo da jarra, para servir de apoio, assim ficará mais fácil de segurar quando você
for colocar o líquido nos copos. Não se esqueça de encher observando a marca feita no copo, tendo atenção
para não colocar fora e não passar do lugar marcado.

7 – Depois dos copos cheios compare as quantidades. Em qual copo você colocou mais? Qual colocou
menos? Qual copo fica entre o que tem mais e o que tem menos?

Depois de colocar o líquido e comparar as quantidades nos copos, saboreie o que você escolheu, deve estar
muito gostoso.

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/498281146253116577/?nic_v1=1aVI1A1nKiDfvoc6OFnUeDNHEPkdzQ%2FZh3S6xP2bVxLt0Sp%2FCCLXEEslUxKQAd8HGT
https://br.pinterest.com/pin/633248397578371243/?nic_v1=1aNBybDZvmjJBPCQCLiNUhcAul2ZiQHWLISVvLCoBE9bcVOmM9%2FM6pPGhZQLSJcYBf

Para as imagens vetoriais e montagens gráficas das propostas, foram utilizados os sites pixabay.com e canva.com.
Nenhuma violação de direitos autorais pretendida nestas atividades.

https://br.pinterest.com/pin/498281146253116577/?nic_v1=1aVI1A1nKiDfvoc6OFnUeDNHEPkdzQ%Zh3S6xP2bVxLt0Sp%CCLXEEslUxKQAd8HGT
https://br.pinterest.com/pin/633248397578371243/?nic_v1=1aNBybDZvmjJBPCQCLiNUhcAul2ZiQHWLISVvLCoBE9bcVOmM9%M6pPGhZQLSJcYBf


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:

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 ________!

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?

Vocês conhecem outra versão?



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.
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Equipe de Formação e Apoio Pedagógico


