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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 (Maternal, 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. Boas aprendizagens! Até breve! 

ATIVIDADES FASE I - EDUCAÇÃO INFANTIL 

SEMANA DE 09/11/2020 a 13/11/2020 

 

ATIVIDADE 1: HORA DA HISTÓRIA 

Hoje vamos conhecer uma história nova. Aconchegue-se e peça para algum 

adulto ler esta linda história para você: 

 
Fonte: Google imagens 
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 Era uma vez uma lesma bem molenga e gosmenta que se arrastava por 

aí, deixando seu rastro e sempre querendo um abraço. 

 Sua mãe nunca a abraçava e ela ficava se perguntando se era porque 

ela era muito feia. 

 Saiu por aí pedindo opinião de tudo que era bicho para ver se ficava 

mais atraente. 

 Foi ouvindo os conselhos de cada bicho e tentando se ajeitar e se 

equipar. No final do dia, ela estava com boina, um xale, penas, bico, patas, um 

rabo enrolado, chifres na cabeça, uma barba de barbante, asas de pétalas de 

rosas e um nariz ao lado do bico. 

 Quando a lesminha viu seu reflexo no rio, levou um susto de tão 

diferente que estava, mas a vaca disse que ela estava perfeita e a encorajou a 

voltar pra casa. 

 Mas quando chegou em casa daquele jeito, toda enfeitada, sua mãe não 

a reconheceu. Tentando se explicar, ouviu sua mãe falar que gostava dela com 

carinha de lesma mesmo, que estava morrendo de saudade e que a amava de 

verdade. Disse ainda que queria muito dar um abraço mas, como não tinha 

braços, deu na lesminha um beijinho. 

Fonte: Livro “Quero um abraço, o que é que eu faço?” Escrito por Jeanne Willis e Tony Ross. 

Traduzida por Ana Maria Machado. História reescrita pela professora Jéssica. 

 

E então, gostou da história? Se você quiser, pode clicar neste link para acessar 

o vídeo que conta essa história: https://youtu.be/9iMKPnTlxOM 

 

ATIVIDADE 2: CONVERSANDO E APRENDENDO 

Você entendeu por que a mamãe lesma nunca abraçava a lesminha? Qual 

parte do nosso corpo usamos para abraçar? A mamãe lesma tem essa parte 

do corpo? 

E você? Como faz para abraçar as pessoas de quem gosta?  

Você conhece as partes do seu corpo e sabe para que serve cada uma? 

Vamos cantar uma música que fala de algumas partes do nosso corpo e da 

importância de cada uma? 

 

https://youtu.be/9iMKPnTlxOM
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OS SENTIDOS 
(Domínio público) 

 

Meus olhinhos são pra ver 

Meu nariz é pra cheirar 

Minha boca é pra comer 

Meu ouvido é pra escutar 

Completando os sentidos 

Tenho as mãos para pegar 

E os bracinhos  

Bem compridos 

Pra a mamãe eu abraçar. 

 

Se você quiser, pode clicar neste link para acessar o vídeo desta música: 

https://youtu.be/PFjbuQicDfE 

 

Na página 30 do seu livro “Construindo Aprendizagens - Educação Infantil 

4 e 5 anos” tem outra versão dessa música. Veja na imagem abaixo: 

https://youtu.be/PFjbuQicDfE
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Fonte: print do livro “Construindo Aprendizagens - Educação Infantil 4 e 5 anos” 

 

 

ATIVIDADE 3: DESENHO 

Agora, o que você acha de desenhar as pessoas que você mais gosta de 

abraçar? 
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Você pode utilizar o espaço que tem na página 31 do seu livro “Construindo 

Aprendizagens - Educação Infantil 4 e 5 anos”.  

Para facilitar, segue a imagem abaixo: 

 
Fonte: print do livro “Construindo Aprendizagens - Educação Infantil 4 e 5 anos” 
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