
 

 

 

 

ATIVIDADES PARA CASA – FASE II 

 

PROFESSORAS: SANDRA, ROSEMARY, PATRÍCIA E EIZETH (SUBSTITUTA 

LILIANE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 



 

 

 

ATIVIDADE 1 

OBJETIVOS: Ouvir e demonstrar interesse por poemas e canções, percebendo suas rimas, ritmos e 

o tema frutas;  

CONTEXTUALIZAÇÃO: Junto a um adulto, ouça e cante a canção “POMAR” do Grupo Palavra 

Cantada, que já ouvimos na escola. Será muito legal escutar em casa também e recordar! 

ATIVIDADES:  
 

1) Assista  o vídeo e cante, acessando o link https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg,  
com a música POMAR, do Palavra Cantada ou somente cante:  
 

Yeah, yeah, yeah, yeah (3x) 
 
Banana, bananeira 
Goiaba, goiabeira 
Laranja, laranjeira 
Maçã, macieira 
Mamão, mamoeiro 
Abacate, abacateiro 
Limão, limoeiro 
Tomate, tomateiro. 
 
Caju, cajueiro 
Umbu, umbuzeiro 
Manga, mangueira 
Pêra, pereira 
Amora, amoreira 
Pitanga, pitangueira 
Figo, figueira 
Mexerica, mexeriqueira. 
 
Açaí, açaizeiro 
Sapoti, sapotizeiro 
Mangaba, mangabeira 
Uva, parreira 
Coco, coqueiro 
Ingá, ingazeiro 
Jambo, jambeiro 
Jabuticaba, jabuticabeira. 

 
2) Fale o nome de cinco frutas da sua preferência. 

 
3) Agora peça para seu familiar também falar o nome das cinco frutas que ele mais gosta. 

 
4) Teve frutas que seu familiar falou que foram iguais as suas? Converse com ele. 

 
5) Quantas frutas iguais? 

 
6) Escolha duas frutas da que você mais gosta, desenhe e pinte. Se conseguir escreva o nome 

delas também (em folha avulsa). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg


 

 
 

7) Escreva seu nome nesta atividade. 
 

 

8) Família, por favor, ajudem a organizar a atividade para quando voltarmos às aulas, apresentar 
à professora, não é necessário imprimir. 

 
Boa atividade! 

 

ATIVIDADE 2 

OBJETIVO: Exercitar a prática da alimentação saudável. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em sala de aula, fizemos atividades em que desenhamos e pintamos os 

alimentos que as crianças mais gostam de comer. Vamos relembrar e realizar as próximas 

atividades.  

ATIVIDADES:  

1) Faça o desenho, para sua família, do alimento saudável que você mais gosta de comer, 

no momento do almoço (utilizar folha avulsa). 

 

2) Após o almoço, se puder escolher uma sobremesa saudável, qual seria? 

 

3) Escreva seu nome nesta atividade. 

 

4) Família, por favor, ajude a organizar a atividade para quando voltarmos às aulas, possa 

apresentar a professora (não é necessário imprimir). 

 

Boa atividade! 

 

ATIVIDADE 3 

OBJETIVO: Incentivar a alimentação saudável e a higiene dos alimentos. Recitar a receita, 

incentivando a memória. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Fazer uma receita em família. 

ATIVIDADES:  

1) Hoje, você criança, irá ajudar a família em uma receita. 

Responsável: lembre dos cuidados de higiene necessários para fazer o preparo de qualquer 

alimento, fale desta importância à criança. 

Pode usar esta receita do BATIDO DE BANANA, ou outra receita utilizando frutas, que a família 

desejar fazer. 

 



 

BATIDO DE BANANA 

O que vai precisar: (ingredientes) 
• 2 bananas; 
• 2 maçãs; 
• 2 copos leite frio. 
 
Como fazer 

Supervisionando, ajude as crianças a descascar e cortar em rodelas as bananas as maçãs em pedaços. Em 
seguida, coloquem tudo no liquidificador, acrescentem o leite e triturem até obter uma mistura cremosa. Dá 
para quatro boquinhas esfomeadas! 
 

 

2) Agora, após fazer a receita com sua família, desenhe os ingredientes que usaram e você 

ajudando sua família. 

 

3) Família, por favor, ajude a organizar a atividade para quando voltarmos às aulas, possa 

apresentar a professora (não é necessário imprimir). 

 

                                                  Boa atividade! 

 

ATIVIDADE 4 

OBJETIVO: Incentivar, através da brincadeira, a importância de uma alimentação saudável. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Brincar de: “Estou pensando em uma fruta...” 

ATIVIDADES:  

Olá, na atividade de hoje, vamos brincar de: “ESTOU PENSANDO EM UMA FRUTA”. Você irá 

precisar conhecer bem as frutas, para acertar as respostas. 

Pergunte à criança primeiro e depois deixe que ela também faça a pergunta para outros da 

família, ou para você mesmo. 

  

Dicas para as perguntas:  

 

Estou pensando em: 

• Uma fruta que é pretinha e nasce no tronco da árvore (jabuticaba); 

• Uma fruta que é bem vermelha por dentro, cheia de sementes e a personagem Magali, 

adora comer (melancia); 

• Uma fruta que tem coroa, mas não é rei (abacaxi); 

• Uma fruta que começa com letra B (banana); 

• Uma fruta que seu nome também tem na peça de roupa do paletó (manga); 

 

Não é necessário imprimir. 

                                

                                                           Boa atividade! 

 

 



 

 

 

ATIVIDADE 5 

 

OBJETIVO: Recordar nome de frutas e incentivar alimentação saudável. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Com cuidado, como faz na escola, use a tesoura e a cola, se não conseguir 

peça ajuda para um adulto. Poderá também apenas desenhar a fruta no quadradinho, ou apenas a 

família ler e a criança responder, não é necessário imprimir a atividade. 

ATIVIDADES: 

  


