
 

 
 
 
 
 
 

 

EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS  

FASE I – 4 ANOS 
 

Olá crianças e famílias! 
 

Nós preparamos as atividades com muito carinho e esperamos que 

possam aproveitar estes momentos para aprender muito através das 

experiencias propostas.  Elas são planejadas por nós segundo nossa 

proposta pedagógica que acredita que as crianças pequenas aprendem 

através da interação e brincadeira. Estamos com saudades! 

 

Professoras: Andresa, Camila, Claudia, Eliane, Elisabete, Juracy, 

Ludmila, Noeme, Sandra e Sonia. 
 

Coordenadora: Priscilla 

 

Direção: Carolina, Manoela e Mirian 
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“EU E MEU CORPO” 
 
                           

                                                                      

(IMAGEM:PIXABAY)      

 

Nossa brincadeira é divertida, com ela estimulamos a criança reconhecer o 

próprio corpo, trabalhar imitações, gestos e expressões, além da 

coordenação motora e incentivar os pequenos a observar a própria 

imagem. 

Assim que a criança estiver posicionada em frente ao espelho deixe que se 

observe por alguns instantes, em seguida cite partes do corpo (cabelo, 

olhos, orelha, barriga, mãos, pés etc.), peça a criança que toque nas partes 

mencionadas. Você também pode propor brincadeiras como balançar os 

cabelos, levantar os ombros e cruzar os braços. Estimule a imitar seus 

gestos e de outros familiares que estiverem no local: “Veja a careta do 

papai! Vamos fazer igual?”              

Agora vamos usar nossa criatividade para fazer os movimentos!  

 

Essa semana vamos trabalhar o corpo 



“CAMINHO SENSORIAL” 

 

Essa proposta despertará a curiosidade da criança a respeito do sentido 

do tato, que é pouco explorado no cotidiano.  

Materiais: 

• Caixas, baldes ou bacias plásticas; 

• Areia, farinha, terra, água fria e água quente, feijão, plástico bolha, 

folhas de árvores, gravetos e espuma de barbear; 

• Toalha e faixa de tecido ou máscara de dormir.  

Instruções: 

Disponha os materiais, 

conforme o modelo da 

foto acima, sem que a 

criança veja, convide-a 

a brincar de adivinhar 

com os pés, cobrindo 

seus olhos; 

Ofereça o apoio 

necessário para que vá 

passando pelos recipientes sem se machucar e falando o que contém em 

cada um. 

Depois de concluir o caminho sensorial sem ver, pergunte o que sentiu, 

descubra seus olhos e deixe que exercite seu equilíbrio sem apoio. Outras 

pessoas da família também podem participar.   

(Fonte: mepoenahistoria.com.br) 



“ACERTE O ALVO” 

Para jogar vocês vão precisar de dois copos de plástico de cores diferentes e 

pedacinhos de papel para fazer bolinhas. 

São necessários no mínimo dois participantes, um deles inicia a jogada 

lançando uma bolinha de papel dentro do copo, depois é a vez do outro 

participante jogar e assim sucessivamente. Depois cada um conta para ver 

quantas bolinhas caíram dentro do copo. 

                                  

Brincando a criança aprende sobre quantidades, compara distância e cria 

regras de uma forma bem divertida.  

                   

Fotos acervo pessoal profª Sonia.    

 



E vamos estimular a conversa sobre o que fazemos diariamente? 

 

DESCREVENDO SITUAÇÕES DO DIA A DIA 
 

Vamos proporcionar momentos de alegria e aprendizado contribuindo para criança 
ampliar o vocabulário e formação de frases. Vocês podem conversar sobre as 
atividades e podem usar figura ou fotos com situações do dia a dia: uma família 
comendo, uma criança dormindo, uma mamãe limpando a casa, uma criança 
brincando, uma família preparando uma refeição etc.  

 

                                   
                                                               (figura 1)                                                                                              (figura 2) 

                  
                                                           (figura 3)                                                                                               (figura 4) 
 

Observem as figuras ou fotos e conversem sobre o tema. Vocês podem ajudar a                       
criança com perguntas: 
O que estão fazendo as pessoas da foto? 
Como você acha que elas se sentem? Como você sabe que elas estão sentindo isso?  
O que mais você está vendo na foto? 
Qual a cena de que você mais gostou? Por quê? 
Qual é o seu momento favorito do dia? Por quê? 
 
(fonte: Estimulação precoce Inteligência Emocional e Cognitiva e Pexels) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se desejarem enviem fotos e vídeos de vocês 

realizando as atividades para o e-mail: 

 

emebcarolinamariadejesus@gmail.com 
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Até a próxima!  

Boas aprendizagens! 
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