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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. 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:  Contação de história 

OBJETIVO: Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Estamos vivendo um turbilhão de emoções diárias mediante a 

Pandemia por causa do Covid-19 , a criança está inserida nesse contexto e precisa ser 

informada,  ter orientações  de hábitos saudáveis e poder se expressar de forma a garantir sua 

saúde mental  e poder compreender esse mundo de uma maneira  mais lúdica. É a partir de 

vivências que a criança constrói seu futuro e para isso ela tem que estar sempre agindo sobre o 

objeto, sobre assuntos, pensando  e refletindo na construção de uma sociedade melhor. 

HISTÓRIA : O MONSTRO DAS CORES –  

Acesse a história pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q 

Essa história foi escrita pela autora Anna Llenas  ( Para todas as leituras leia o nome do autor), 

fala sobre cores e emoções. O monstro das cores fez uma bagunça com suas emoções e agora 

precisa desembolar tudo. 

Procedimento didático: 

 Com o livro digital, diga quem escreveu a história; 

 Leia em bom tom de voz para se compreender bem as palavras; 

 Ao término reveja as imagens com a criança, deixe que diga o que está acontecendo na 

ilustração; 

 Pergunte se gostou, Qual parte mais se interessou? Qual cor representa o que está 

sentindo hoje?; 

 Pergunte porque ele está em casa, o que foi que aconteceu para estar realizando a 

atividade sem os colegas, sem professora e sem seu espaço social; 

 Relate um pouco da situação mundial, como está a cidade de Diadema, o que ele já 

ouviu, 

Deixe que se expressa   a seu modo; 

 Assista o vídeo https://youtu.be/5zWjhnav-dI Turma da Mônica; 

 Utilize o caderno de desenho e lápis de cor e peça para fazer um registro de tudo que 

assimilou. Oriente a desenhar suas emoções e qual a cor do seu monstrinho hoje; 

 Guarde a atividade para ser entregue quando retornar as aulas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q
https://youtu.be/5zWjhnav-dI
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PLANO DE AULA  FASE II: Escovando os dentes. 

Objetivo da atividade: Atuar de maneira independente ao colocar a pasta e organizar os materiais para 

escovação; Desenvolver o raciocínio lógico e a coordenação motora ao realizar os movimentos 

orientados (para cima, para baixo, circular, fundo, frente e etc.). 

Contextualização:    Na escola fizemos a leitura do livro: E o Dente ainda doía de Ana Terra, Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=rzj_dcYaosM.  Assista com a criança novamente . Essa história 

objetiva incentivá-los a realizar a escovação de forma adequada.  Na escola a professora escreveu uma 

lista na lousa onde colocamos o que seria necessário para a escovação naquele momento do dia. Os 

itens destacados foram:  a escova, um copo para enxaguarem a boca, uma pasta de dentes e uma toalha 

para se secarem.  A lista tendo o professor /familiar como escriba auxilia para que eles compreendam a 

direção da escrita, e comecem a compreender a funcionalidade dela (neste caso foi realizar uma lista de 

itens que precisaremos para a escovação). Converse com as crianças sobre a função de cada dente. 

Elas podem dizer que os da frente (incisos) têm as bordas largas e afiadas e servem para cortar os 

alimentos; já os de forma mais pontuda (caninos) ajudam a arrancar pedaços dos alimentos; e os do 

fundo (molares) esmagam esses alimentos.   Pode-se propor que a criança preste atenção na função de 

cada grupo de dentes em um momento de refeição, enquanto comem uma maça, por exemplo.    A 

quantidade de dentes de uma criança é diferente de um adulto (são 20 dentes de leite em uma criança e 

32 dentes permanentes em um adulto).  

  Atividade:  

 Perguntar a criança o que ela precisa para realizar a escovação e realizar uma lista com ela, a 

ideia é que ela desenhe o que precisa.  

 Pegar com a criança os itens que ela destacou e verificar se precisa de algo a mais. (Estes itens 

podem ser de acordo com a organização realizada em casa, no mínimo conter escova, creme dental, 

copo e tolha. As famílias que inseriram a utilização do fio dental com as crianças, acrescentar também). 

 Deixar que a criança mostre ainda sem a pasta dente como deve ser feita a escovação, dentes de 

cima (frente, fundo e atrás) , dentes debaixo (frente, fundo e atrás ) em movimentos circulares e por fim 

a língua. É importante destacar as direções para que compreendam os movimentos e adquiram noções 

de lateralidade ( em cima , embaixo , fundo, frente e etc.). 

Concluído, é só deixar que coloquem a pasta orientando para que não exagerem, escovem os dentes, 

enxaguem a boca e se sequem sozinhos para que adquiram independência e desenvolvam sua 

coordenação motora. Espero que seja um momento divertido e prazeroso em família.  (Fonte :   ANGELA 

CORDI, editora Positiva. Pé de Brincadeira: Pré Escola 4 a 5 anos e 11 meses. 1ª edição. Curitiba-2018). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzj_dcYaosM
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Atividade: Brincadeira dirigida 

Brincadeira: Pé com pé, mão com mão. 

Contextualização: Esta atividade tem como referência a continuidade de atividades realizadas em sala de 

aula que compreende o campo de experiência: O eu, o outro e o nó. Tendo como objetivo, demostrar 

valorização de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais 

convive.  

Objetivo: Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

Material: Folhas de papel ou papelão, Caneta ou lápis, Durex ou fita crepe. 

Desenvolvimento da atividade: Desenhar  dois (2) pés e duas (2) mãos em cada folha e dividir ao meio. 

Distribuir as folhas no chão, intercalando os desenhos e prendendo com durex. 

         
  

Sugestão: 

 Poderá usar quantas folhas desejar, criando movimentos com menor  e maior  grau de dificuldade.  

 Poderá fazer a brincadeira em um espaço adequado da casa, podendo ser, corredores, sala, ou quarto. 

 Se possível registrar a brincadeira com fotos, vídeo ou peça a criança que registre no papel, por meio de 

desenho, os movimentos feitos por ela (e). 
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Atividade: 

Leitura do livro: Beleléu/ Patrício Dugnani – 5ª. edição – São Paulo: paulinas. Disponível 
em: vídeo - programa o nome da história - BELELÉU  

Site: https://youtu.be/y3i7BBoPMMw https://pt.slideshare.net/mobile/Miriamph/belelu-
44349264  

OBJETIVOS:  

 Despertar o interesse em ler e ouvir histórias; 

 Relacionar uma história a um tema do cotidiano da criança. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 Assim como todos os dias a professora realiza leituras em sala de aula todos os dias, 
chegou a hora de conhecer mais uma história que irá prender sua atenção. 

ATIVIDADE:  

 Leia o texto e/ou passe o vídeo para que seu (sua) filho (a) consiga entender a ideia 
principal “ir para o Beleléu” (tudo que fica jogado ou fora do lugar, vai para o 
Beleléu, ou seja, pode sumir); 

 Caso a criança não consiga compreender, explique para ela o significado dessa 
expressão; 

 Peça para seu (sua) filho (a) contar com suas palavras a história e depois ilustrá-la 
(que tal imaginarem o Beleléu e criarem um belo desenho juntos, no caderno de 
desenho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/y3i7BBoPMMw
https://pt.slideshare.net/mobile/Miriamph/belelu-44349264
https://pt.slideshare.net/mobile/Miriamph/belelu-44349264
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Atividade: As Caveiras  

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação  

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: expressar ideias, desejos e sentimentos sobre as suas 
vivencias, por meio da linguagem oral e escrita (espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão. (EI03EF01) 

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por 
temas e ilustrações e tentando identifica palavras conhecidas. (EI03EF03) 

 

Objetivo da atividade: Conhecer o que há dentro do corpo e suas funções. 

 

Contextualização: Na escola realizamos atividades de conhecimento das partes do corpo humano, seu 
esqueleto e sua função. 

 

Atividade: 

 Roda de conversa: converse com as crianças sobre o significado da palavra CAVEIRA. Elas devem 
associar ao esqueleto. Pergunte se conhecem a importância do esqueleto para o corpo humano e 
compartilhe informações a esse respeito. (O esqueleto é uma estrutura muito resistente. Ele dá 
forma ao nosso corpo e o mantém erguido. Também permite nossos movimentos e protegem 
nossos órgãos vitais como o coração, o cérebro e os pulmões. Nosso esqueleto é formado por 
ossos de diferentes tamanhos e formas. Cada um deles tem uma função). (HEWITT, 2010, p. 34). 

 Colete diferentes matérias (livros, revistas, fotos) que possam trazer informações variadas sobre o 
esqueleto humano. Deixe as crianças explorarem esse material e faça a leitura dos textos, 
confirmando ou relembrando suas ideias iniciais. É importante que as crianças sejam guiadas por 
suas curiosidades, pesquise caso não consiga responder. 

 Construa com as crianças uma representação de esqueleto humano com rolos de 
papel higiênico, ou peça para a criança desenhar no papel (reproduzir o esqueleto 
humano), deixe as figuras expostas. Você pode perguntar a elas qual parte do 
corpo querem começar. Qual a parte do corpo do esqueleto que ainda falta 
(braços, mãos, pernas, pés...). Ressaltar as articulações (ombro, cotovelo, punho, 
joelho...). 

 Coloque a música da dança das caveiras (tumbalacatumba) ou vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=jjr2QJT30nk&t=17s convide as crianças a dançar e 
movimente bem o corpo imitando caveiras dançantes. 

 Pergunte qual o gesto e movimento que mais gostaram de fazer quando estavam 
dançando. Podem realizar o movimento ou gesto, para descobrir qual o trecho da canção corresponde a 
ele, cantando juntos. 

 Pergunte o que as crianças aprenderam sobre o esqueleto, deixe que falem e explorem seus pensamentos 
e suas ideias. Assim elas irão compartilhar suas descobertas, buscar mais informações, ampliar seu 
reportório e favorecer o desenvolvimento de suas habilidades. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jjr2QJT30nk&t=17s
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Atividade:  Parlendas para cantar e brincar 

As parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados em brincadeiras de criança... 

E fazem parte do nosso folclore brasileiro. Possuem uma rima fácil e, por isso, são populares 

entre as crianças. Muitas parlendas são usadas em jogos para melhorar o relacionamento entre 

os participantes ou apenas por diversão. Pensando nisso iniciamos uma sequenciada em sala 

de aula, onde a princípio iremos trabalhar com parlendas de memória.  

Objetivo: Possibilitar uma oportunidade para que os alunos entrem em contato com o gênero 

parlenda. Identificar rimas proporcionando a observação dos sons; Incentivar as crianças a 

lerem mesmo quando ainda não sabem ler convencionalmente; Proporcionar a leitura coletiva 

tendo como foco a memorização de parlendas. 

Contextualização: Essa atividade faz parte de uma sequenciada que já havíamos começado 

em sala de aula. Iniciamos com a leitura do livro Parlendas para brincar, depois fizemos uma 

roda de conversa sobre o que são parlendas, e as crianças foram falando sobre o que já 

ouviram e conhecem do assunto, então expliquei que parlendas servem para brincar de roda, 

pular corda, bater palmas e outras brincadeiras tradicionais das crianças que sempre são 

acompanhadas de músicas com rimas contagiantes que grudam na memória: uni duni tê; hoje é 

domingo, pé de cachimbo...; lá em cima do piano. As parlendas são textos literários orais 

tradicionais que povoam nossa memória, evocando as sensações da infância: cheiros, sabores, 

risos, corpos em movimento... sua persistência em nossa lembrança se deve aos versos 

rimados recitados em cantilenas, com ritmo repetitivo. A partir daí separamos as parlendas em 

parlendas de memória, parlendas para escolher, parlendas para contar e brincar. Então fizemos 

uma lista com as parlendas de memória, são elas: A casinha da vovó, Macaco foi a feira, Rei, 

Capital, Soldado, Ladrão e Hoje e Domingo. 

Sugestão de atividade: Fazer uma pesquisa sobre parlendas de memória, escolher uma para 

memorização identificando as rimas e observando os sons. Se possível fazer um registro da 

parlenda memorizada por meio de desenho em uma folha de papel ou caderno.   

Sugestão link: https://www.youtube.com/watch?v=4pGJaKxD8mQ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGJaKxD8mQ
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Atividade: Bola ao Cesto 

   

Objetivo da atividade: Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em momentos de 

brincadeiras,  jogos e diversão. 

Contextualização: Considerando as interações e as brincadeiras, como objetivo do trabalho na 

Educação Infantil, proponho essa brincadeira, esse jogo como mais uma atividade realizada com 

bola. 

Dando continuidade às nossas atividades como: jogar futebol, pega-pega carimbo. 

Atividade: Para brincar de bola ao cesto, iremos precisar de um cesto e de uma bola. Porém, 

podemos substituí-lo por um balde, uma bacia ou uma caixa de plástico ou papelão. 

E a bola pode ser grande ou pequena, se não tiver pode fazer uma bola com meias. 

Depois de adquirido esse material, marcamos uma linha de arremesso e a criança deve ser 

orientada a não ultrapassá-la durante o lançamento da bola, forma-se uma fila para iniciar a 

brincadeira/jogo. 

Ao lançar a bola e acertá-la, pode jogar novamente. Caso não acerte, a criança pega a bola 

entrega ao próximo da fila e vai para o fim da mesma aguardar até que chegue a sua vez para 

que todos possam participar. 

Se não houver outras crianças, a criança pode brincar sozinha após a orientação de um adulto 

ou pode brincar com os seus responsáveis. 
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BRINCADEIRAS COM AS PARTES DO CORPO 

 

OBJETIVO: reconhecer as partes do corpo associado aos movimentos corporais ( andar, pular, 

subir, descer, rolar, etc.); Interação e socialização com o outro ( familiares ). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: relembrar as músicas trabalhadas em sala de aula associada ao corpo 

e aos seus movimentos ( cabeça, ombro, joelho, pé, etc. ). Criar movimentos com as partes do 

corpo e pedir que os outros façam igual. 

Acesse a musica pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls 

ATIVIDADE: convide as crianças e os familiares para sentar no tapete da sala. Conte que irão 

conversar sobre as partes do corpo e descobrir se é possível fazer movimentos com as mãos, os 

pés, a boca, a cabeça dentre outras partes do corpo através das músicas conhecidas onde cada 

um terá que criar um movimento e os demais deverão imitar. 

Nomeie as partes do corpo juntos com todos apontando para a parte que falou. Peça que 

escolha uma parte do corpo e faça movimentos usando as partes que escolheu. Peça que os 

demais imitem os movimentos criados. Deixar cada membro da família à vontade para criar o 

movimento. 

Por exemplo,  uma criança escolhe a parte do corpo ( boca ) e começa a fazer movimentos com 

ela. Logo os familiares irão fazer os mesmos movimentos. Outro integrante da família pega na 

mão de outra pessoa e começam a dançar. Pulam, dançam e riem ao ritmo de uma canção. 

A brincadeira termina quando todos participam da atividade. 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls

