
ATIVIDADES PARA CASA – FASE II

PROFESSORAS: EIZETH, PATRÍCIA, ROSEMARY E SANDRA

Aos educandos e suas famílias.

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo,
teremos que dar continuidade ao processo 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! Proteja-se!

http://cirandadefilmes.com.br/br/filme/108-Lineia-no-Jardim-de-Monet
Imagem do livro: Linéia no Jardim de Monet de Christina Bjork e Lena Andreson

https://www.google.com/search?q=crianças+em+casa+lendo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjun8_ZibLpAhW_HrkGHZWUBUIQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=576
http://cirandadefilmes.com.br/br/filme/108-Lineia-no-Jardim-de-Monet
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christina+Bjork&text=Christina+Bjork&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks


PROPOSTA 1

LINÉIA NO JARDIM DE MONET

Observar e acompanhar o processo de germinação das plantas; despertar o interesse, o cuidado e a
curiosidade pela natureza; expressar-se livremente por meio de desenho e pintura, criando produções

bidimensionais; observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles,
em experimentos envolvendo fenômenos naturais.

NA ESCOLA COSTUMAMOS FAZER VÁRIOS DESENHOS DE OBSERVAÇÃO.
PROPORCIONANDO ÀS CRIANÇAS EXPERIMENTAR E VIVENCIAR O FAZER ARTÍSTICO DE
FORMA PRAZEROSA. EM CASA NÃO SERÁ DIFERENTE. VAMOS CONHECER UM ARTISTA
FRANCÊS QUE ADMIRAVA PINTAR A NATUREZA?

MENINA PASSEIA PELO JARDIM DO PINTOR MONET

O livro "Linéia no jardim de Monet" conta a história da
menina Linéia e seu amigo Silvestre, um jardineiro
aposentado que sabe tudo sobre plantas.

Linéia tem nome de flor e adora flores. Ela gostava de
visitar "seu" Silvestre e ver com ele o livro de um artista
francês chamado Claude Monet (1840-1926), que também
gostava de flores e pintá-las em seus quadros.

Linéia aprende no livro sobre a vida do pintor que teve
oito filhos e morava em Paris, numa casa com um belo
jardim.

Ela fazia de conta que estava no jardim, com uma
ponte japonesa que o artista retratou.

Seu Silvestre convidou a menina para visitar de
verdade a casa de Monet em Paris. Nessa aventura, Linéia
descobre que Monet pintou Ninféias (um tipo de planta),
locomotivas, igrejas, montanhas, o mar e pessoas. Você
também pode aprender de forma divertida ao ler o livro. Ele
foi escrito por Christina Bjork e ilustrado por Lena Anderson
e é da Editora Salamandra.

Você pode também assistir ao desenho dessa história no YouTube.

Texto adaptado do site: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/3/19/folhinha/7.html

1.Escolha alguma planta ou paisagem de natureza viva para observar e fazer um desenho. Se
quiser pode desenhar os feijões que plantou na semana passada.

2.Utilize qualquer suporte para o registro (pode ser uma folha de caderno, folha sulfite, papelão ou
tecido).

3.Primeiro, use apenas o lápis grafite para traçar o que observa, assim fica mais fácil fazer os
detalhes.

4.Quando terminar pode pintá-lo com o material de sua preferência (lápis de cor, giz de cera ou
tinta).

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/3/19/folhinha/7.html


5.Não esqueça de escrever seu nome na folha e colocar a data.

6.Se puder assista a animação “Linéia no Jardim de Monet” neste link :

https://www.youtube.com/watch?v=zVtRtk-JTVY

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nen%C3%BAfares_(s%C3%A9rie_de_Monet)

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar à professora.
Não é necessário imprimir.

Observação: Não esqueça de olhar, cuidar e desenhar a evolução da sua plantação de feijão, certo?

Claude Monet - Ponte japonesa e lago de nenúfares

https://medium.com/@juininhobronks/aprenda-com-a-natureza-plantando-feij%C3%A3o-no-algod%C3%A3o-114cdca8770b

https://www.youtube.com/watch?v=zVtRtk-JTVY
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nen%C3%BAfares_(s%C3%A9rie_de_Monet)
https://medium.com/@juininhobronks/aprenda-com-a-natureza-plantando-feij%C3%A3o-no-algod%C3%A3o-114cdca8770b


PROPOSTA 2

HISTÓRIA: NICOLA, A BORBOLETA DE UMA ASA SÓ

Despertar a curiosidade da criança através da observação e manipulação dos fenômenos da natureza;
instigar o prazer pela arte, provocando novos artistas.

COMO LINÉIA, CONTINUE A OBSERVAR OS JARDINS, OS PÁSSAROS, O SOL, A LUA, AS
ESTRELAS E VAMOS RETOMAR A OBSERVAÇÃO DA “METAMORFOSE DA BORBOLETA”.
VOCÊ VIU ALGUMA BORBOLETA NO SEU QUINTAL OU PRÓXIMO? E NOS DESENHOS QUE
VOCÊ ASSISTE?

Conheça ou ouça outra vez, a história: “Nicola, a borboleta de uma asa só”, de Mila Viegas –
Varal de História (no link abaixo), ou leia a história no final dessa atividade.

https://www.youtube.com/watch?v=ebYef9XrIxc

1 – O que você achou dessa história? Conte para sua
família.

2 – O que aconteceu com a borboleta Nicola? Conte para
sua família.

3 – Desenhe numa folha ou no caderno, a borboleta e o

borboleto, escreva seus nomes ao lado do desenho.

4 – Ao observar seu jardim, quintal, livros, revistas ou

vídeos, como eram as borboletas que você viu? Desenhe

ou escreva sobre elas.

Guarde todas as atividades para mostrar para a professora, quando voltarmos às aulas.

https://www.youtube.com/watch?v=ebYef9XrIxc


Adaptação de Nicola, a borboleta de uma asa só.
História retirada de : https://www.slideshare.net/andreaalves378199/sequncia-didtica-a-borboleta-de-uma-asa-s

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar à professora.
Não é necessário imprimir.

https://www.slideshare.net/andreaalves378199/sequncia-didtica-a-borboleta-de-uma-asa-s


PROPOSTA 3

BORBOLETINHA

Trabalhar com cantigas, contribui para a memorização, imaginação, criatividade, concentração, ritmo,
equilíbrio e outros; desenvolver o prazer pelo cantar brincando; contribuir com o mundo dos livros,

dos textos e das letras.

NA ESCOLA COSTUMAMOS TRABALHAR COM TODOS OS PORTADORES DE TEXTOS:
LIVROS, REVISTAS, VÍDEOS, CARTAZES EXPOSTOS NAS PAREDES COM CANTIGAS,
POEMAS, TRAVA-LÍNGUA E OUTROS. NESSA ATIVIDADE, VOCÊ VAI LER AQUI A CANTIGA DA
BORBOLETINHA. LEMBRA COMO ESSA MÚSICA É GOSTOSA DE CANTAR? CANTE COM SUA
FAMÍLIA FAZENDO TODOS OS MOVIMENTOS QUE QUISER.

1 – Cante a cantiga várias vezes:

https://br.pinterest.com/pin/683632418407622432/

https://br.pinterest.com/pin/683632418407622432/


2- Use o dedinho indicador para cantar apontando as palavras.

3 – Com a ajuda de um adulto, aponte as palavras: BORBOLETINHA – PERNA -
OLHO – NARIZ – COZINHA – CHOCOLATE – MADRINHA.

4 – Num caderno ou folha, escreva as palavras que você apontou na cantiga da BORBOLETINHA e
faça desenho de cada uma delas.

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar à professora.
Não é necessário imprimir.

Observação: Não esqueça de olhar, cuidar e desenhar a evolução da sua
plantação de feijão, certo?

Para as imagens vetoriais e montagens gráficas da página 05, foi utilizado o site canva.com.
Nenhuma violação de direitos autorais pretendida nestas atividades.



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

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 os adultos propõem.
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


