
         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

   Secretaria de Educação 
     Departamento de Formação e Acompanhamento Pedagógico 
           EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS 
     

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. Algumas atividades envolverão registros que poderão ser 

realizados em cadernos ou folhas avulsas. Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os 

materiais e as atividades realizadas neste período. Boas aprendizagens! Até breve! 

Atividade: Circuito de obstáculos 

Objetivo: Trabalhar o conhecimento dos movimentos e estimular a criança a superar 

desafios. 

Como fazer: Em um cômodo espaçoso da casa, crie um circuito com obstáculos como 

almofadas, cadeiras e outros objetos que não apresentem riscos para a criança. Ela 

deverá ter um ponto de partida e um de chegada e bolar estratégias para conseguir 

passar por todos os obstáculos. É uma ótima atividade para ser feita quando a criança 

não tem a companhia de um irmão ou de um amigo. 
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Historia: O monstro das cores 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE 
Ampliar o repertório de leitura, bem como, conhecer as emoções e saber identificá-las em si mesmo. 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
A Leitura é realizada diariamente em nossa escola, e a partir da leitura surgem alguns questionamentos 
acerca do tema da leitura. 
ATIVIDADE 
Fazer a leitura com o auxílio de um leitor. 
Após a leitura, peça para a criança comentar sobre o que sente (interiormente) ao ver cada ilustração.  
"O que imagina que provocou tais reações no personagem? 
Através da conversa e da mediação, vamos em conjunto criança-adulto expandindo conhecimentos e 
sensibilidades. 
Ajudando a identificar como é a alegria, felicidade, contentamento, êxtase; tristeza, angústia, solidão, 
saudade; medo, terror, pânico, receio; raiva, nervosismo, ódio, impetuosidade; paz, calma, serenidade, 
harmonia... Desta forma identificando-os em si neste momento atual de muitas incertezas." 
Após a conversa, disponibilize canetinhas e rolinhos de papel higiênico para que a criança crie seus 
próprios monstrinhos. 
 

 
Atividade Bônus: 
Disponibilize potes com tampas para as crianças e o identifique com o nome da emoção e desenho da 
criança para que ela possa identificar, e a cada sentimento que ela tenha ela deposite algum pequeno 
objeto, que pode ser uma bolinha de papel ou tampinha de garrafa (algo que vocês tenham em 
quantidade) e desta forma possa ir identificando seus sentimentos. 

 
 
E para aumentar as aprendizagens, após as atividades, podemos individualmente ou em família, assistir 
ao filme "Divertidamente". 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q
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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 (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 

Educação Infantil : Fase I  

Atividade: Corpo gesto e movimento 

   Objetivo: Explorar as possibilidades ritmicas do corpo. 

   Material: Aparelho de som/celular 

   Participantes: família 

    

   Descrição : Em um lugar espaçoso da casa pedir para as crianças deitarem no chão limpo 

ou   sobre um tapete com os olhos fechados. Diga que elas são marionetes que acordam  

quando ouvem à música, abrem os olhos, levantam-se e começam a dançar no ritmo da 

música. Quando á música parar , as marionetes (crianças) caem lentamente no chão e 

voltam a dormir. O volume da música sobe e abaixa de modo progressivo, para que as 

crianças adaptem seus movimentos de acordo com  o volume. 

Observações: Realizar o exercício com diferentes tipos de música e também com os olhos 

fechados. 
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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 (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 

Atividade: Desenho de Observação  

Objetivo: Conhecer mais sobre a vida dos caracóis, estimular a observação e o fazer artístico, 

Contextualização: Você se lembra de que abrimos a caixa da natureza e lá haviam várias 

conchinhas de caracol? Nós conversamos sobre a vida do caracol, onde vive, do que se 

alimenta. 

Atividade: Agora é sua vez!    

 Na sua casa você vai assistir ao desenho: ‘’Show da Luna – Encaracolados’’  

Link do vídeo:  https://youtu.be/lRiqwul1rbo 

 Agora que já assistiu ao vídeo vamos fazer um lindo desenho do caracol, no caderno ou 
numa folha avulsa, você pode usar lápis de cor ou giz de cera (esses materiais foram 
enviados no kit escolar). Você pode procura imagens de caracol na internet com ajuda 
de algum adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lRiqwul1rbo
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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 (Fase I e Fase II), algumas atividades envolverão registros que 

poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas. Ao retornar a escola, vocês 

deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. Sugerimos que as 

famílias juntem alguns materiais de sucata como tampinhas, rolos de papel higiênico, de 

papel toalha, potes de diferentes tamanhos para futuras atividades  com sucatas.  

Na nossa escola iniciamos as cantigas e brincadeiras de roda com as crianças para 

trabalharmos diferentes conteúdos, dando continuidade iremos conhecer mais uma 

música na atividade a seguir: 

Música “Cabeça,  ombro , joelho e pé” 

Objetivo: Estimular o movimento da criança junto aos familiares e nomear  partes do 

corpo. 

Campo de experiência : Corpo, gestos e movimentos  

Como fazer: ver no YouTube  como sugestão o vídeo: “Cabeça,  Ombro,  Joelho e Pé - Bob 

Zoom- vídeo infantil musical oficial. https://youtu.be/vDee2bF8Xls 

Depois cantar junto com a família a música fazendo os gestos indicando a parte do corpo  

mencionada e seguindo as orientações do vídeo para deixar de mencionar algumas 

partes e apenas fazer o gestos. Boas aprendizagens! 

 

  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vDee2bF8Xls
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Aos educandos e suas famílias, 

Na nossa escola iniciamos as cantigas e brincadeiras de roda com as crianças para trabalharmos 

diferentes conteúdos, dando continuidade iremos conhecer mais uma música na atividade a seguir: 

Música “Cabeça,  ombro , joelho e pé 

Campo de experiência :  Corpo, gestos e movimentos  

Como fazer: Assistir no YouTube como sugestão o vídeo: “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé - Bob Zoom- 

vídeo infantil musical oficial. https://youtu.be/vDee2bF8Xls 

Objetivo: 

Estimular o movimento da criança junto aos familiares e nomear  partes do corpo 

Trabalhar expressão musical e corporal 

Coordenação motora 

Conhecimento do corpo 

1º  passo:   Conversa com pais  e irmãos:  conversar com criança, questionando  conhecimentos  que ela 

já tem sobre o corpo humano. 

2º passo:  Cantar musica  cabeça, ombro, joelho  e pé.  Acompanhar musica, apontando as partes 

mencionadas da música. 

3º passo:  Identificando  o corpo: Em um papel  grande , fazer o contorno do corpo  da criança. Nomear  

as partes do corpo. Pedir para  a criança   identificar  cada parte  a   partir da nomeação. 

4º passo:  Cantar musica boneca de lata: https://www.youtube.com/watch?v=hRhTPu4tiPU 

Para encerrar e  fixar o que foi construído com a criança anteriormente,  cantar  a música   BONECA DE 

LATA , para  concluir atividades. 

Boas aprendizagens! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRhTPu4tiPU
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Contextualização:  Levando em consideração que é  na  Interação com os pares que as crianças constroe

m seu modo de pensar e agir e que suas primeiras experiências sociais ocorrem na família, vamos dar co

ntinuidade a sequência de atividades sobre Identidade, que havíamos iniciado na escola, durante os pri

meiros dias de Março. 

OBJETIVO:. Intensificar as relações interpessoais, desenvolvendo atitude de participação. 

MATERIAL UTILIZADO:  Documento de RG, CNH, caderno de desenho que foi entregue junto com o Kit es

colar, lápis de cor, canetinhas, giz de cera também entregue junto com o Kit. 

DESENVOLVIMENTO:. O adulto responsável mostrará para a criança o  RG ou a Carteira de CNH, falando 

sobre a importância desse documento de Identificação. Se a criança tiver RG, mostre o dela também. 

Etapas:  

1. Fale sobre as informações importantes que aparecem no documento; 

2. Fale sobre o nome completo; 

3. Fale sobre a cidade onde nasceu; 

4. Fale sobre a data do nascimento;  

5. Fale sobre o nome dos pais;  

6. Fale sobre a impressão digital, que é uma forma de identificar as pessoas. 

7. Mostre a foto para a criança. 

8.  Convide a criança para fazer uma carteira de identidade gigante. 

No caderno de desenho, peça para ela desenhar um autorretrato, usando o espaço delimitado. Agora           

auxilie, colocando as informações de identificação dela. Pronto.   Está finalizada a atividade. 
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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 (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 

Sugestão de atividade:  

 

No mês de fevereiro você ouviu, na roda de 

história, a história “O Grande Rabanete”, da 

escritora Tatiana Belinky. 

 

 

Acesse o Youtube e assista junto com a sua família, a versão musicada desta história: 

https://m.youtube.com/watch?v=W_8EI0ND4qE 

 

Depois responda: Quem você acha que foi o mais forte de toda aquela gente?  

Boas aprendizagens! 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=W_8EI0ND4qE
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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 (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:  Historia Os dez amigos 

Objetivo da Atividade: Explorar o potencial artístico da representação gráfica, utilizando como suporte 

partes do próprio corpo (as mãos) a partir de uma história. 

Contextualização: Partindo da apresentação das partes do corpo por meio do uso da cantiga “A 

formiguinha”, que necessita ser compreendida e posteriormente representada com o uso de gestos e 

movimentos corporais, durante sua execução as crianças estão aprendendo a explorar os potenciais do 

corpo de maneira lúdica. No caso da cantiga “A mãozinha”, elas ouviram a apresentação dos dedos 

enquanto personagens que compõem uma família e após compreenderem, foram convidadas a 

desenhá-los nas pontas dos dedos usando canetinha hidrográfica de ponta fina, relacionando ao 

Campo de experiência “Escuta, fala e pensamento”, a substituição da cantiga pela contação de história 

feita por um adulto de seu núcleo familiar, promoverá o compartilhamento da brincadeira, fazendo com 

que todos possam participar da proposta. 

Atividade: Contação da história “Os dez amigos”, de Ziraldo e representação das personagens  

Materiais 

 Assistir a história: Os dez amigos, do Ziraldo – disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KkyOVT5hymI 

 Canetinhas hidrográficas ou canetas esferográficas 

 As duas mãos 

Etapas 

 Um adulto deve contar a história do livro digital, apresentando suas ilustrações durante a 

contação; 

 Reforçar os nomes dos dedos apresentados nas linguagens formal e popular; 

 Após a contação, convidar quem ouviu a desenhar as personagens criadas pelo autor; 

 Usar as pontas de seus dedos como suporte e as canetinhas hidrográficas ou esferográficas 

para o registro; 

 Recontar a história para que as mãos desenhadas sejam utilizadas em sua dramatização. 

https://www.youtube.com/watch?v=KkyOVT5hymI

