
 

 

 

 

 

ATIVIDADES PARA CASA – FASE I 

 

PROFESSORAS: KENIA, ALEXANDRA, VIVIANE E ANDREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos educandos e suas famílias. 

 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, 

teremos que dar continuidade aos processos de 

aprendizagem. 

Disponibilizamos 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, vocês deverão trazer os materiais e as 

atividades realizadas neste período.  

 

Boas aprendizagens! Até breve! 



 

 

Antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que as famílias, se possível, guardassem 

os desenhos e atividades realizadas pelas crianças e trazer para a escola no retorno das 

aulas.  

ATIVIDADE 1 

OBJETIVO: Participar de brincadeiras cantadas.  

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vamos lembrar a Música Estátua, realizada com a sua professora! 

Que tal brincarmos com a família diariamente antes das atividades? 

ATIVIDADE: 

• Assistir vídeo com a música:  Estátua (Xuxa), acessando o link:  https://youtu.be/b1dYkXjj-1o  

ou cante a música para sua família: 

Mão na cabeça 
Mão na cintura 
Um pé na frente e o outro atrás 
Agora ninguém pode se mexer, estátua. 

Um braço pra cima 
Um braço pra frente 
Cruzando as pernas 
Bumbum para trás 
Agora ninguém pode se mexer, estátua. 

Rodando, rodando 
Braços esticados 
Não pode parar continue rodando 
Quero saber quem é que consegue ficar parado 
Estátua. 

Mão na cabeça 
Mão na cintura 
Um pé na frente e o outro atrás 
Agora ninguém pode se mexer, estátua. 

Mexendo a cabeça 
Mexendo as mãos 
Faz um shake, shake 
Até o chão 
Quero saber quem é que consegue 
Ficar parado. 

A gente vai ter que rodar 
Roda, roda no lugar 
Ninguém aqui pode cair 
Eu vou contar pra terminar 
Três, dois, um, estátua. 

 

• Brinque de estátua com sua família usando a música do vídeo, cantando ou utilizando uma 

música infantil no rádio; 

Observação: Cante a música e dance sempre antes de começar as atividades seguintes.  

 

https://youtu.be/b1dYkXjj-1o


 

 

ATIVIDADE 2 

    OBJETIVO:  Aprender sobre o Coronavírus e como evitar o contágio. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola sempre fazemos nossa higiene: lavamos as mãos ao voltar do 

parque, antes de comer, após utilizar o banheiro e sempre que necessário. Agora mesmo estando 

em casa, precisamos redobrar a atenção com a higiene e ter outros cuidados muito importantes. 

 Vocês lembram que na escola falamos sobre o Coronavírus? E também lemos uma história sobre 

ele, vamos relembrar? 

 ATIVIDADES:  

1) Conte para sua família o que você sabe sobre o Coronavírus; 

2)  Peça a um adulto de sua casa, ler a história com você acessando o link:          

www.mindheart.co/descargables (cliquem em português do Brasil), ou veja os anexos nas 

últimas páginas das atividades.  

 

3) Sugestão: acesse o vídeo: Charlotte se defende do Coronavírus   no link 

https://youtu.be/5rLGlL3sl9I  

 

 

ATIVIDADE 3 

OBJETIVO: Desenhar e se expressar usando materiais disponíveis recordando as partes da história 

lida (sobre o coronavírus).  

CONTEXTUALIZAÇÃO: Faz parte da Fase I dar sequência nos assuntos abordados durante toda a 

semana. Façam como na escola, cada dia é dia de uma atividade nova. 

ATIVIDADE:  

• Faça um desenho recordando as partes da história lida (na atividade 2), e usando a 

criatividade para produzir em uma folha de papel; 

 

 

ATIVIDADE 4 

 OBJETIVO: Brincar com as crianças de lavar as mãos, dando ênfase a importância da higiene, sem 

desperdício.  

CONTEXTUALIZAÇÃO: Faz parte da Fase I dar sequência nos assuntos abordados durante toda a 

semana. Façam como na escola, cada dia é dia de uma atividade nova.  

ATIVIDADE: 

http://www.mindheart.co/descargables
https://youtu.be/5rLGlL3sl9I


 

 

• Aproveitem e cantem juntos a música: Lavar as mãos (Palavra Cantada), enquanto brincam. 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk ou somente cantem:  

 
 
Uma 
Lava outra, lava uma 
Lava outra, lava uma mão 
Lava outra mão, lava uma mão 
Lava outra mão 
Lava uma. 
 
Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira 
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira 
Lava uma (mão), lava outra (mão) 
Lava uma, lava outra (mão) 
Lava uma. 
 
A doença vai embora junto com a sujeira 
Vermes, bactérias, mando embora embaixo da torneira 
Água uma, água outra 
Água uma (mão), água outra 
Água uma. 
 
A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira 
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira 
Lava uma mão, mão, mão, mão 
Água uma mão, lava outra mão 
Lava uma mão 
Lava outra, lava uma. 
 
Composição: Arnaldo Antunes.  

• Agora, lave as suas mãos com seus familiares, ou lave as mãos de seus bonecos. Brinquem 

com água e sabão. 

 

 

ATIVIDADE 5 

 OBJETIVO: Cantar a música e conhecer a letra. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Todos estão reunidos em casa, e não podemos ir à escola e brincar com os 

amiguinhos, por enquanto. Para tornar o dia mais divertido, vamos cantar e brincar junto com a 

Turma da Mônica. 

ATIVIDADE: 

• Ouça a música:  Sem Abraço, Sem Beijinho, Sem Aperto de Mão (Turma da Mônica)  e cante com sua 
família. Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=yRv6tgBTd4E ou somente cante:  

 
Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão 
Não é desprezo, é apenas proteção 
Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão 
Não é desprezo, é apenas proteção. 

https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk
https://www.letras.mus.br/turma-da-monica/
https://www.youtube.com/watch?v=yRv6tgBTd4E%22


 

 

Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão 
Não é desprezo, é apenas proteção 
Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão 
Não é desprezo, é apenas proteção. 

 

Por isso eu digo: A gente tem que se cuidar 
Pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? 
Por isso eu digo: A gente tem que se cuidar 

Pra não deixar essa gripe se espalhar 

 

Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão 
Não é desprezo, é apenas proteção. 

E isso ai! Cuide bem de você 
E ensine a sua turminha a se cuidar também! 

Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão 
Não é desprezo, é apenas proteção 
Sem abraço, sem beijinho sem aperto de mão 
Não é desprezo, é apenas proteção. 

• Se puder faça um vídeo cantando a música e compartilhe com seus familiares que estão 

longe ou faça um “show ao vivo” para as pessoas da sua casa.  

 

 

ATIVIDADE 6 

OBJETIVO: Participar das atividades com a família. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Após cantar a música da atividade 5 e apresentar para sua família, vamos 
agora aprender mais sobre FAMÍLIA.  
 
ATIVIDADE:  

• Assista o vídeo da Marcha e o Urso (Episódio 44): “Uma Vez Por Ano”, acesse o link: 
blob:https://www.youtubekids.com/ca6a54da-9d05-4027-9b4f-f3c4972e5f96 ou converse sobre os 

seus familiares sobre a importância da família;  

• Desenhe você e sua família (em folha avulsa).  

 

 

ATIVIDADE 7 

OBJETIVO: Familiarizar-se com as letras do alfabeto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Vamos aproveitar esse momento juntos para aprender as letras iniciais do 

nome da família? 



 

 

ATIVIDADE: 

• Ouçam e cantem a música: Este é o ABC (Galinha Pintadinha) no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=JNA4-mjSf00 ou somente cantem:  
 

A, B, C, D , E, F, G, 
H, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V 
W, X, Y, Z 
Eu cantei o ABC 
Agora eu quero ver você 
Eu quero ver você 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ 
 
Eu cantei o abc 
Que gostoso aprender! 
 

• Agora que você ouviu e cantou a música, escreva as letras do alfabeto em uma folha;  

• Escreva a primeira letra dos nomes de seus familiares.  

 

 

ATIVIDADE 8 

OBJETIVO: Desenhar (ou escrever) e contar as pessoas da família.  

CONTEXTUALIZAÇÃO: Para finalizarmos essa semana convidem os adultos para desenharem 

juntos a figura humana de todos da casa. Aproveitem para escreverem seus nomes também! 

ATIVIDADE: 

• Com a ajuda de seus familiares, desenhe ou escreva o nome das pessoas que estão com 

você. Conte e registre o número de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JNA4-mjSf00


 

 

ANEXO DA ATIVIDADE 1 

LEIA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


