
 

 

 

EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 

FASE II – 5 ANOS 

Olá crianças e famílias! 

Nós preparamos as atividades com muito carinho e esperamos que possam 

aproveitar estes momentos para aprender muito através das experiências 

propostas. Elas são planejadas segundo nossa proposta pedagógica que 

acredita que as crianças pequenas aprendem através da interação e 

brincadeira. Estamos com saudades! 

Professoras: Angélica, Derlangi, Katia, Marcia, Patricia, Potiara, Regina, Simone e Sueli, 

Coordenadora: Priscilla 

Direção: Carolina, Manoela e Mirian 
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CONTINUE O DESENHO 

Desenhar é muito importante para o desenvolvimento e expansão da criatividade e imaginação infantil. 

Através do desenho a criança expressa suas ideias, desejos e sentimentos. Então, que tal fazer um desenho 

com a participação de toda família? Será bem divertido e surpreendente! 

Materiais: papel, canetinhas ou lápis de cor. 

Reúnam-se na mesa ou no chão. Cada um irá escolher uma cor diferente de lápis ou canetinha. Um dos 

participantes começa o desenho fazendo um traço no papel. O próximo participante continua acrescentando 

mais um traço. O papel deve ser passado sucessivamente aos participantes e cada um vai acrescentando um 

traço até que formem um desenho. O primeiro participante, que iniciou o desenho, deve adivinhar o que foi 

desenhado. 

Dicas:  

• Incentive os participantes a fazerem traços com contornos que possam parecer desenhos, e que 

possam despertar a imaginação, assim será mais fácil desvendar o que foi desenhado; 

• Enquanto os participantes fazem os traços, ao mesmo tempo poderão contar uma história ou ouvir 

uma música infantil que os inspire a criar um desenho bem bonito. 

Boa diversão! 

 

Fonte da imagem (acervo pessoal da professora Sueli) 



RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

Na escola o trabalho com lógica matemática é frequente através dos 

jogos e brincadeiras. Em casa pode-se trabalhar a imaginação, 

percepção, noção de espaço e quantidades através de tarefas do 

cotidiano em que a criança pode ser convidada a participar. 

 Esta é justamente a proposta desta atividade. 

Escolham um momento de refeição (café, almoço ou jantar). Sente-se com a criança e levante algumas 

questões como: Vamos tomar café? (jantar ou almoçar); O que vamos precisar para este momento? Para que 

todos comam como devemos distribuir os alimentos e quais são os utensílios necessários? 

Após levantar todas essas questões e deixar que a criança tente solucionar deixe que ela auxilie na organização 

deste momento em família. Uma possibilidade para deixar que a criança faça essa distribuição de forma mais 

autônoma é utilizar utensílios de plástico ou descartável e alimentos mornos ou frios evitando objetos 

cortantes, panelas quentes e acesso ao fogão. Uma alternativa é um suco com bolachas, por exemplo, a ser 

distribuído pela família.     

O mais importante é que a criança se sinta participando desde a organização (o planejamento feito 

antecipadamente do que seria necessário) até a organização do espaço e momento de partilha do alimento.  

 

 

 

 

 

 

 

Huuummm! 



VAMOS CONSTRUIR UMA CABANA? 

Cabana é uma brincadeira improvisada. Nela, as crianças têm a chance de criar, inventar e fantasiar 

à vontade, ao mesmo tempo em que experimentam coisas que normalmente não fazem parte do 

seu dia a dia. Dá para fingir que estão em uma floresta, em uma ilha deserta, em um planeta distante 

ou até no fundo do mar e, a partir disso, montar histórias e aventuras 

Pergunte à criança: Que tal construir uma cabana? 

Se ela gostar da ideia, escolham um espaço da casa e iniciem a construção. Separe cadeiras, 

poltronas ou banquetas e alguns lençóis, cangas ou cobertores. 

Em seguida, procure prender as coberturas nas cadeiras ou banquetas, formando cabanas.  

Depois de construírem a cabana deixe a criança brincar livremente. 

Em outros momentos pode sugerir atividades diferentes nesse espaço. 

Um dia sugira a ela para ouvir uma história na cabana, escolham uma história e sente-se com a 

criança para contá-la. 

Em outro momento, convide a criança para prepararem um lanche e pergunte a ela o que acha de 

tomarem o lanche em um espaço diferente, na cabana. 

Essa atividade vai proporcionar o desenvolvimento da cooperação, criatividade, interação e a 

brincadeira. 

Esperamos que tenham gostado! Agora é a sua vez de montar a sua cabana. 

 

 

 

 

 

                

 



QUE TAL, CONTINUARMOS BRINCANDO DE FAZ DE CONTA? 

Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho?  

Nesse conto de fadas a Chapeuzinho vai até a casa da vovó, com uma linda cesta 

com bolos, lanches e doces que foram preparados por sua mamãe. 

Pensando nessa história a proposta e usar a imaginação e fazer um piquenique 

com a família.  Essa e uma atividade que as crianças participam com entusiasmo e 

interesse. Ofereça a crianças a oportunidade de escolher e servir-se de seus alimentos 

preferidos e incentive a experimentar outros alimentos que talvez não conheça.  Uma 

dica e fazer uma salada de frutas, gelatinas e torta de legumes. 

Prepare o ambiente colocando os alimentos em uma cesta ou sacola, junto com 

uma tolha e demais utensílios. 

Diga a criança que vão fazer um piquenique, escolham um local da casa para 

organizar o ambiente. Pergunte a criança:  se ela conhece a história onde a personagem 

carregava uma cesta com bolos, lanches e doces? Se preferir conte a história da 

Chapeuzinho Vermelho, durante o piquenique deixe que a 

criança se sirva, escolhendo os alimentos que mais 

gosta. Essa experiência proporciona a criança 

interação, autonomia para se alimentar, serve 

também para ajudar a conhecer alimentos diferentes.  



 

 

 

 

  

    Na história O CABELO DA MENINA escrita por 

Fernanda Takai , com muita leveza , mostra a beleza nas 

diferenças, traz a rotina de uma menina que acordou 

com a sua cabeleira do jeito que cresceu, para o mundo!!! 

Iria ela para a escola mesmo assim? Sim, ela iria para a 

escola  PRINCIPALMENTE  assim. Por que não? Na escola, 

a atitude da menina causou grande repercussão e o 

resultado foi inusitado. 

E você como gosta de usar o seu cabelo, ja fez um penteado 

maluco? 

E você família, ja trabalhou a auto estima da sua criança 

hoje? 

Acesse a história pelo link: 

            https://www.youtube.com/watch?v=QR_FHFyfPRE&t=102s 
 

Que tal terminar aapreciando  uma história? 

https://www.youtube.com/watch?v=QR_FHFyfPRE&t=102s


 

 

 

 

 

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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