
 

  

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FASE I 

SEMANA DE 09 DE SETEMBRO A 15 DE SETEMBRO DE 2020 

 

FASE I – A: Profª Fabiana 

FASE I – B: Profª Rosana 

FASE I – C: Profª Bruna 

FASE I – D: Profª Bruna/Juliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

ATIVIDADE 1: 

 

Em nossa sala de aula, fizemos muitas rodas de história, nas quais a professora 
apresentava livros e contava uma história diferente todos os dias. Nesta atividade 
aprenderemos muitas coisas, uma delas é ouvir atentamente uma história.  

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.B. Professor Florestan Fernandes 

Avenida Afrânio Peixoto , 599 – Eldorado – Diadema –SP CEP 09971-360 

Telefone: 4059-5452 

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. 



ATIVIDADE: Os seus responsáveis acessarão o link abaixo e você prestará bastante 
atenção na história do livro “Bela Flor”, de Jane Prado. Preste atenção na sequência dos 
acontecimentos e, depois faça o reconto para a sua família. 

  

 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Ddg2ZEAX6Ko 

 

CASO NÃO CONSIGA ACESSAR O LINK, SEGUE A HISTÓRIA EM TEXTO: 

 

BELA FLOR 

JANE PRADO 

 

ERA UMA BELA FLOR 

QUE VIVIA NUM IMENSO JARDIM. 

SUAS PÉTALAS ERAM COLORIDAS 

E DIZIAM ALGO PARA MIM. 

 

SUAS PÉTALAS AZUIS 

CONVIDAVAM Á REFLEXÃO. 

MEU CORAÇÃO FICAVA IMERSO 

NUM OCEANO DE EMOÇÃO. 

 

SUAS PÉTALAS E FOLHAS VERDES 

OFERECIAM A ESPERANÇA. 

ERA A SUA GENTIL NATUREZA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ddg2ZEAX6Ko


 

RENOVANDO UMA ALIANÇA. 

 

SUAS PÉTALAS AMARELAS 

REFLETIAM TANTA ALEGRIA... 

BRILHAVAM COMO OURO 

RECUPERAVAM A ENERGIA! 

 

SEU MIOLO ERA BRANCO 

          RELUZIA AMOR E PAZ. 

          TRAZIA PARA MIM A LEMBRANÇA 

DE UM POVO QUE TRABALHA E FAZ. 

 

PARA MIM ELA ERA TÃO JOVEM... 

ERA FORTE E INDEPENDENTE! 

COM TANTA DIVERSIDADE 

TINHA UMA BELEZA DIFERENTE. 

 

FOI NUM SONHO QUE TE VI ASSIM 

SOBERANA NO MEU JARDIM. 

POR VOCÊ FUI ACOLHIDA 

Ó BELA FLOR! Ó PÁTRIA QUERIDA! 

 

 

                                                ATIVIDADE 2: 

 

Trabalhar o recorte de letras possibilita a oportunidade de criar hipóteses sobre a escrita 
e, consequentemente sobre a leitura; movendo, adicionando ou retirando letras para a 
formação de palavras.  

Na história acima, a autora nos apresentou uma linda flor colorida, cujas cores são iguais 
da bandeira do nosso país (verde amarelo e azul). Você sabia que no dia 07 de Setembro 
comemoramos a INDEPENDÊNCIA DO BRASIL?  Um dia muito importante que marcou a 
nossa história, pois nos tornamos um país LIVRE. 

  

ATIVIDADE: Vamos agora procurar em revistas ou jornais as letras que formam o nome 
da nossa pátria: BRASIL e, cole no espaço abaixo. Se preferir pode escolher um adulto para te 
ajudar a encontrar as letras. 

 

 

 

     



 

Agora como no exemplo abaixo, faça a ilustração da bandeira do nosso país e pinte de acordo 
com as cores descritas na legenda: 

   
 

 Ilustração: 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/192810427784608494/ 

 

ATIVIDADE 3: 

A pintura na Educação Infantil possibilitará com que a criança aprimore a sua 
coordenação motora, conhecendo novas cores, diferentes materiais, texturas e 
espessuras através da imaginação. 

 

https://br.pinterest.com/pin/192810427784608494/


ATIVIDADE: Inspirado na história BELA FLOR, faça um lindo jardim com os materiais      
abaixo: 

 

Você vai precisar de: 

- 1 folha de sulfite branca ou cartolina; 

-Tinta guache (escolha as cores que você mais gosta); 

-Garfinhos descartáveis ou comum; 

-Pratos descartáveis ou outro recipiente que possa servir para despejar as tintas. 

 

Instruções: 

Separe cada cor em um pratinho ou recipiente e, em seguida carimbe os garfinhos pela 
folha livremente. Depois é só fazer os caules com pincel ou com os dedos. 

 Use a criatividade e não se esqueça de enviar uma foto para sua professora do seu 
jardim finalizado! 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B107O6qlGui/?igshid=m0bz6p9x5c05 

 

 

ATIVIDADE 4: 

O jogo da memória é um jogo recreativo que estimula nas crianças a 
concentração, observação e a curiosidade. Além de desenvolver o raciocínio lógico, 
interação e a criatividade de forma prazerosa e muito divertida. 

 

ATIVIDADE: Jogo da memória:  

Quantidade de jogadores: 2. 

 

https://www.instagram.com/p/B107O6qlGui/?igshid=m0bz6p9x5c05


Como jogar: 

Misture e distribua as cartas sobre a mesa com os desenhos virados para baixo; 

Tire par ou ímpar para ver qual participante irá iniciar o jogo; 

Cada jogador deverá virar duas cartas buscando um par igual; 

Se o jogador conseguir encontrar duas cartas iguais, tem direito a jogar outra vez. 

No caso do jogador, ao virar duas cartas e que os desenhos não sejam iguais, deverá 
passar a vez para o participante seguinte. 

As cartas que formarem pares devem ser retiradas do jogo e conta como pontos para o 
participante.  

Vence o jogador que conseguir encontrar mais pares iguais!  

 

Convide toda família para brincar com você! 

 

Fonte:https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-semana-da-patria/ 

 

 (OBSERVAÇÂO: A folha para essa atividade será impressa e entregue na escola). 

 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-semana-da-patria/


 

 


