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 EMEB TATIANA BELINKY 
  FASE: I 
 

 NOME DA ATIVIDADE: JOGO DA MEMÓRIA (JOGO DE 
REGRAS) 

        
OBJETIVOS:  
 

 Estimular habilidades como concentração, respeito, imaginação e atenção 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades  

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças 

 Expressar-se livremente por meio de desenho 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

     Esse é um jogo que exige muita concentração, não é mesmo? Ficará mais 

divertido, se brincarem juntamente com os seus familiares.  
     Nessa brincadeira, além da concentração, oportunizaremos a interação, diversão e 
também por ser um jogo de regras, cada participante deverá esperar a sua vez de jogar 
respeitar as regras para que a brincadeira aconteça de maneira organizada, 
contribuindo assim para o desenvolvimento e a aprendizagem da criança em vários 
aspectos (social, cognitivo e emocional). 
     Precisaremos apenas de papéis e algum material para escrever e desenhar (lápis de 
cor, canetas etc...). 

 
 
ATIVIDADE:  
 

PREPARO DO JOGO: 

     Antes de iniciarmos, recortaremos uns pedaços pequenos de papéis de tamanhos iguais e 
neles a criança poderá ilustrar com desenhos bem simples (círculo, nuvem, sol, garatujas e etc) 
     Lembrando que deverão desenhar sempre 2 desenhos iguais (2 de cada imagem). 

     Para que o jogo fique mais atrativo, as crianças juntamente com seus pais, podem, além dos 
desenhos, escrever seus nomes, suas iniciais do seu nome, dos pais, números etc. Demos 
algumas dicas, de como jogo pode ficar bem divertido! Fiquem à vontade para montar o jogo da 
memória, usando a criatividade de vocês.   
     Depois de tudo pronto é só iniciar o jogo.  
 
MODO DE JOGAR: 

 O jogo consiste em virar todas as cartas e deixá-las do avesso, embaralhá-los e depois e 
um participante começa a jogar. 

 Precisa jogar um de cada vez, ter uma ordem. Combinem quem será o primeiro, o 
segundo, e assim por diante 

 O primeiro jogador vira a primeira carta e depois vira outra, para tentar achar o seu par. 
Se conseguir encontrar o par (desenho igual), pega as duas cartas para si e segura, joga 
mais uma vez  

 Se errar, desvira as cartas novamente e passa a vez para o próximo  

 Ganha o jogo quem juntar a maior quantidade de cartas. 



 

Nessa brincadeira, o interessante também é que a criança foi incentivada a criar o 

seu próprio jogo, tornando-o mais rico e significativo. Bom divertimento a todos! 

 

 

 

 
 

 

Fonte da imagem: https://www.tempojunto.com/ 

 

  



 

  EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: DESENHO MALUCO COM LINHAS 

        
OBJETIVO(S): 
 

 Expressar-se livremente por meio do desenho; 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos por meio do desenho; 

 Criar a partir de linhas; 

 Desenvolver a criatividade e imaginação. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Conhecemos diversas formas e linhas não é mesmo? Que tal fechar os olhinhos para desenhá-
las e depois criar em cima das mesmas. Podemos criar ruas com pessoas e carros; 
personagens; objetos e tudo aquilo que você imaginar! 
 
ATIVIDADE(S): 

 
      Separe os seguintes materiais:  
 

 folha de papel  

 lápis, caneta ou canetinha 

 lápis de cor ou giz de cera 
 

1- Com os olhos fechados com uma venda, lenço ou até mesmo com as mãos do 
adulto, a criança deve desenhar uma linha qualquer ou várias delas, sem tirar o lápis 
ou caneta da folha (linha reta, linha curva, linha ondulada ou a forma de linha que 
desejar).  
 

2- Após desenhar suas linhas, retire o que cobre os seus olhos e use toda sua 
criatividade e imaginação para criar e inventar diversos desenhos com as linhas 
desenhadas. 

 

 
 

        



 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: JOGO DAS TAMPINHAS 

        
OBJETIVO(S): 
 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação; 

 Registrar observações, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou 
símbolos); 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

Partindo do que já trabalhamos em sala e com as brincadeiras que já fizemos, que tal brincar 
junto com seus familiares com o jogo das tampinhas. 

 
ATIVIDADE(S): 

        Separe os materiais abaixo. Precisaremos de 2 jogadores 
 

 1 bacia, balde ou pote grande com água 

 10 tampinhas de garrafa ou qualquer material pequeno que boie na água 

 2 colheres para cada jogador (vamos usar o cabo) 

 Papel e lápis para anotar os pontos 
 

1- Coloque as tampinhas na vasilha com água; 
2- Cada jogador de um lado da vasilha, segurando uma colher em cada mão, deve tentar 

pegar o maior número de tampinhas que conseguir, mas com o cabo das colheres; 
3- Depois, que acabarem de pegar todas as tampinhas, cada um deve contar quantas 

tampinhas conseguiu pegar e anotar seus pontos num papel; 
4- Ganha o jogo quem conseguir pegar o maior número de tampinhas; 
5- Ajude seu filho anotar os pontos: a criança pode marcar como quiser: com pauzinhos 

IIIII, símbolos °°°°° ou números, para facilitar a contagem; 

6- Pode jogar mais de uma vez e ao final, ajude a criança a somar o resultado de todas as 
jogadas. Se souber, pode anotar o numeral. Se não, o adulto pode mostrar qual é e pedir 
que a criança escreva na folha.  

                                        

 
  



EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                        
  ATIVIDADE: BATALHA DO MOVIMENTO 

        
OBJETIVO(S): 
 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música; 

 Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
como dança, teatro e música; 

 Inventar brincadeiras cantadas, criando rimas e ritmos. 
 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

 
Partindo do que já trabalhamos em sala e com as brincadeiras e músicas que fizemos e 
cantamos, propomos que brinquem, cantem, dancem junto com seus familiares, criando 
movimentos e se divertindo muito. Essa brincadeira é uma batalha de movimentos que você 
pode criar com sua família outros movimentos divertidos usando por exemplo: joelhos, barriga, 
cotovelos e assim por diante. 
 
 
 
ATIVIDADE(S): 

  
1- No link abaixo você encontra a batalha dos movimentos, uma música super animada que 

propõe movimentos divertidos para toda a família brincar, dançar e cantar. É só seguir os 
movimentos com a letra da música e após brincar você pode inventar a sua batalha de 
movimentos desafiando seus familiares. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k  

 
2- Caso não consiga acessar o link, segue a letra da música: 
 
 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
MEXENDO OS PÉS 
SEM PARAR UM MOMENTO 
MEXENDO OS PÉS 
SEM PARAR UM MOMENTO 
OS PÉS, OS PÉS, OS PÉS, OS PÉS 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8e3MBmvAv0k


ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
MEXENDO AS PERNAS 
SEM PARAR UM MOMENTO 
MEXENDO AS PERNAS 
SEM PARAR UM MOMENTO 
OS PÉS, OS PÉS E AGORA AS PERNAS 

ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
MEXENDO O BUMBUM 
SEM PARAR UM MOMENTO 
MEXENDO O BUMBUM 
SEM PARAR UM MOMENTO 
OS PÉS, AS PERNAS E AGORA O BUMBUM 

ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
MEXENDO OS BRAÇOS 
SEM PARAR UM MOMENTO 
MEXENDO OS BRAÇOS 
SEM PARAR UM MOMENTO 
OS PÉS, AS PERNAS, O BUMBUM E AGORA OS BRAÇOS 

ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
MEXENDO A CABEÇA 
SEM PARAR UM MOMENTO 
MEXENDO A CABEÇA 
SEM PARAR UM MOMENTO 
OS PÉS, AS PERNAS, O BUMBUM, OS BRAÇOS E AGORA A CABEÇA 
 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
ESSA É A BATALHA DO MOVIMENTO 
MEXENDO O CORPO  
SEM PARAR UM MOMENTO 
MEXENDO O CORPO  
SEM PARAR UM MOMENTO 
OS PÉS, AS PERNAS, O BUMBUM, OS BRAÇOS, A CABEÇA E AGORA O CORPO 
TODO 
 

     



 EMEB TATIANA BELINKY 
  FASE: I  
 
 NOME DA ATIVIDADE: Contação de história: O homem que amava 

caixas 
         

OBJETIVO(S):  
 

● Estimular e desenvolver o gosto por ouvir histórias 
● Promover momentos de conversa e reflexões entre criança e familiares estreitando 

assim o vínculo entre os mesmos 
● Desenvolver a criatividade e imaginação na criação de desenho ou na construção 

de objetos de sucata 
● Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos  
● Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais ou tridimensionais. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  
 

Na história: “O homem que amava caixas” o personagem encontra uma maneira muito 
simples de demonstrar o amor por seu filho, nesse momento que nos encontramos tão 
juntinhos das pessoas que mais amamos temos nessa leitura uma grande oportunidade 
para refletir sobre as diferentes maneiras que temos para demonstrar às pessoas o quanto 
as amamos. 

 
ATIVIDADE(S):  

 
1. Contação de história: Convide sua família para assistir com você o vídeo da história: 

O homem que amava caixas; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OgqUUIHg0
oA  

 
Observação: Se vocês não conseguiram abrir o 
vídeo segue abaixo um resumo história para que 
possa ler em família. 
 
  

O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS 
AUTOR: STEPHEN MICHAEL KING 

 
ERA UMA VEZ UM HOMEM QUE TINHA UM FILHO, OS DOIS SE AMAVAM 

MUITO, MAS VEJA SÓ: O HOMEM TINHA MUITA DIFICULDADE DE MOSTRAR AO 
FILHO O QUANTO ELE O AMAVA. 
 O HOMEM, ALÉM DE AMAR MUITO SEU FILHO, TAMBÉM AMAVA CAIXAS DE 
TODOS OS TAMANHOS E FORMAS. 

UM BELO DIA O HOMEM DECIDIU USAR SUA CAIXAS PARA CONSTRUIR 
COISAS PARA SEU FILHO, E ADIVINHE SÓ O QUE ACONTECEU... COM TODAS AS 
CAIXAS QUE TINHA O HOMEM CONSTRUIU PARA O FILHO CASTELOS, AVIÕES E 

https://www.youtube.com/watch?v=OgqUUIHg0oA
https://www.youtube.com/watch?v=OgqUUIHg0oA


DIVERSAS COISAS LEGAIS. TODOS AQUELES OBJETOS FEITOS COM AS CAIXAS 
CHAMARAM A ATENÇÃO ATÉ DOS VIZINHOS, UNS O ACHAVAM ESTRANHO, 
OUTROS DIZIAM QUE ELE ERA ESQUISITO E RIAM DELE MAS ALGUNS AMIGOS ATÉ 
SE APROXIMARAM PARA BRINCAR. 

MAS O HOMEM E SEU FILHO NÃO SE PREOCUPAVAM COM NADA DAQUILO E 
SABE POR QUÊ? 

PORQUE JUNTOS ELES ENCONTRARAM UMA FORMA ESPECIAL DE 
DEMONSTRAR AMOR UM PELO OUTRO.  

FIM 

 
2. Agora que vocês já conhecem a história do homem que amava caixas que tal 

convidar sua família para conversar um pouquinho sobre ela para descobrir juntos 
as diferentes maneiras que podemos encontrar para demonstrar o amor e o carinho 
que sentimos uns pelos outros? 

 Pergunte a seus familiares o que você faz por eles que os fazem sentirem-se 
amados? 

 Agora é sua vez de dizer a seus familiares o que você gosta que eles façam para 
mostrar que te amam. 

 E se pudéssemos demonstrar todo nosso amor por outras pessoas: amigos, 
vizinhos, parentes e outras pessoas que conhecemos. De que forma poderíamos 
fazer isso? Pense junto com sua família em uma resposta para essa pergunta e 
depois coloquem em pratica tudo que vocês pensaram juntos... se puder, anotem 
numa folha para trazer pra escola depois. A criança pode fazer um desenho 

 Vamos imitar o homem da nossa história e construir um lindo presente para alguém 
especial em nossas vidas? Use toda criatividade, vocês podem fazer um lindo 
desenho ou mesmo utilizar algumas caixas de embalagens de produtos que tenham 
em casa para construir juntos algum objeto legal para vocês. Não se esqueçam de 
que a história nos ensinou que o amor pode ser demonstrado de maneira simples...  

 
 
 
FONTE(S) DE PESQUISA  

 Livro: O homem que amava caixas  
Autor: Stephen Michael King 

 

 Contação da História: O homem que amava caixas (Fafá Conta) 
https://www.youtube.com/watch?v=OgqUUIHg0oA 

 

 Imagem da capa do livro: 
https://www.amazon.com.br/Homem-que-Amava-Caixas/dp/858535769X 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OgqUUIHg0oA
https://www.amazon.com.br/Homem-que-Amava-Caixas/dp/858535769X


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE:                                  CAÇA AO TESOURO 
 

                                              
        
OBJETIVO(S): 

 Estimular habilidades como concentração, atenção, coordenação motora, agilidade, 
linguagem corporal; 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras; 

 Despertar o raciocínio lógico e a estratégia; 

 Levantar de hipóteses. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

É uma brincadeira que terá o adulto como mediador, ou seja, ele irá pedir para a criança 
encontrar os objetos de acordo com as suas dicas. Não terá um tesouro no final da 
brincadeira. Sendo assim todos os objetos que a criança trouxer serão o tesouro. 
Dessa forma, o adulto precisará relacionar antes de iniciar o jogo os objetos que a criança 
precisará escolher. Essa brincadeira será realizada em 3 etapas. Veja a seguir: 

 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Na primeira etapa da brincadeira, o adulto pedirá para a criança procurar objetos 
sensoriais com as seguintes características: mole, duro, liso, áspero, macio 

2. Logo depois serão objetos onde trabalharemos medidas e grandezas: pequeno, grande, 
grosso, fino e comprido 

3. Na segunda etapa, trabalharemos as cores. Então peça pra ela trazer objetos de acordo 
com a cor que você desejar. (vermelho, azul, verde, amarelo etc...) 

4. E a terceira e última etapa será cronometrada. Providencie um relógio para marcar o 
tempo. 

Use a sua criatividade em escolher o objeto e marque o tempo. 
 
Ex:  

1. traga uma roupa da mamãe em 1 minuto 



2. traga um pedaço pequeno de papel higiênico em 15 segundos 
3. traga um sapato preto em 20 segundos 

 

Enquanto a criança vai procurando, o adulto pode ir falando que o tempo está acabando, que 
falta 30 segundos... 20 segundos... 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 acabou o tempo... 
 
Pra ficar ainda mais divertida a brincadeira, vocês podem trocar de lugar com a criança... 
 
Ao final da brincadeira, o adulto pode perguntar pra criança:  

 O que achou da brincadeira? Conte o que você sentiu brincando 
 
Ah! e uma outra coisa, no final também vocês podem fazer a contagem com a crianças de 
quantos objetos conseguiram achar nessa brincadeira! 
Podem também, pedir para a criança fazer um desenho bem bonito do objeto que mais 
gostou de achar ou de todos eles. 
 
 
Quando retornarem à escola, irão brincar com essa brincadeira juntamente com todos os 
amiguinhos e a professora e tragam pra gente também o desenho pra apreciarmos juntos! 

 

                                                     Bom divertimento a todos! 

 
FONTE DA IMAGEM:  

https://www.pinterest.at/pin/864480090946562625/   

 
  

https://www.pinterest.at/pin/864480090946562625/


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: A GALINHA RUIVA 

                                  
        
OBJETIVO(S): 

 Incentivar o gosto pelas histórias através da interação entre pais e filhos 

 Estimular o desenvolvimento da oralidade 

 Promover a diversão 

 Expressar suas ideias e sentimentos e ouvir a opinião do outro 

 Expressar-se livremente por meio de desenho 

 Recontar a história  

 Estimular valores éticos e morais como: respeito, cooperação, solidariedade e amizade e 
trabalho em equipe. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A criança juntamente com a sua família irá assistir ao vídeo da história da Galinha Ruiva. 
Espero que gostem e aproveitem bastante! 
Vídeo no canal do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MvNgmm9jA7s 
Existe uma outra versão dessa história, que depois vocês podem pesquisar e juntamente com o 
seu filho assistir. Lá a Galinha Ruiva, faz um belo bolo de milho e tem uma atitude totalmente 
diferente dessa que acabamos de assistir. 
Quem não conseguir acessar o link, leia abaixo a história. 
 
                                                      A GALINHA RUIVA 
 

          ERA UMA VEZ UMA GALINHA RUIVA LINDA, QUE MORAVA NA FAZENDA JUNTO 
COM PORCOS, GATOS, CACHORROS E PATOS. CERTA MANHÃ A GALINHA RUIVA 
ENCONTROU NO CAMINHO UMA SEMENTE DE TRIGO E DEU UMA VONTADE DE FAZER 
UM PÃO QUENTINHO, MAS PARA CONSEGUIR O TRIGO ERA PRECISO ANTES, SEMEAR 
O SOLO, PLANTAR A SEMENTE, JOGAR ÁGUA E DEIXAR O TRIGO CRESCER. 
          QUANTO TRABALHO! E ELA NÃO PODERIA FAZER ISSO TUDO SOZINHA. ENTÃO 
ELA RESOLVEU CONVIDAR OS SEUS AMIGOS PRA AJUDÁ-LA. ELA FOI ENTÃO 
PROCURAR PELO PORQUINHO. 
          - PÓ, PÓ, PÓ, PÓ! - AMIGO PORQUINHO ME AJUDA A PLANTAR O TRIGO PRA 
FAZER UM PÃO BEM QUENTINHO PRA NÓS? 
          RESPONDEU O PORQUINHO: 
          - AGORA NÃO, ESTOU COM SONO, VOU DORMIR... ROC, ROC, ROC! 

https://www.youtube.com/watch?v=MvNgmm9jA7s


          DAÍ A GALINHA FOI PROCURAR O SEU AMIGO GATO. 
          - PÓ, PÓ, PÓ,PÓ! - SERÁ QUE VOCÊ PODERIA ME AJUDAR A PLANTAR O TRIGO 
PRA FAZER PÃO, AMIGO GATO? 
          E O GATO RESPONDEU: 
          - MIAU, MIAU, MIAU! VOU DEPOIS, POIS AGORA EU QUERO BRINCAR. E LÁ FOI O 
GATO JOGAR BOLA... 
          DAÍ A GALINHA RUIVA RESOLVEU CHAMAR OUTRO AMIGO. O SEU AMIGO 
CACHORRO. E AO ENCONTRÁ-LO DISSE ASSIM: 
          - PÓ, PÓ, PÓ, PÓ! - CACHORRO, MEU AMIGO, ME AJUDA A PLANTAR O TRIGO PRA 
FAZER UM PÃO BEM QUENTINHO? 
          AÍ O CACHORRO RESPONDE: 
          - AU, AU, AU, AU! - EU VOU É COMER O MEU OSSO, POIS É HORA DO MEU 
ALMOÇO. 
          A GALINHA ENTÃO RESOLVEU CHAMAR OUTRO AMIGO, O PATO, E DISSE: 
          - AMIGO PATO, SERÁ QUE VOCÊ PODERIA ME AJUDAR A PLANTAR O TRIGO PRA 
FAZER UM PÃO BEM QUENTINHO? E O PATO RESPONDEU: 
          - QUA, QUA, QUA,QUA! - AGORA NÃO POSSO, VOU NADAR! 
          A GALINHA FICOU SOZINHA, NENHUM DOS SEUS AMIGOS QUIS AJUDÁ-LA A 
PLANTAR O TRIGO PRA FAZER O PÃO. A GALINHA SOZINHA AROU A TERRA, PLANTOU 
A SEMENTE, JOGOU ÁGUA E COLHEU O TRIGO. AMASSOU O TRIGO, FEZ FARINHA E 
ENTÃO FEZ O PÃO. E DE SEU TRABALHO EXAUSTIVO, DIA E NOITE, NOITE E DIA 
SURGIRAM LINDOS E SABOROSOS PÃES. ELES ESTAVAM BEM QUENTINHOS E 
CHEIROSOS. ELA COLOCOU TUDO NUMA CESTA.  
          QUANDO O PORCO, O GATO, O CACHORRO E O PATO SENTIRAM AQUELE 
CHEIRINHO DE PÃO NO AR... O PORCO ACORDOU, A GATO PAROU DE BRINCAR COM 
SUA BOLA, O CACHORRO LARGOU O OSSO E O PATO SAIU DA LAGOA. TODOS 
QUERIAM COMER O PÃO BEM QUENTINHO.  
          A GALINHA RUIVA QUE TEM UM BOM CORAÇÃO E APESAR DE NÃO TER SIDO 
AJUDADA, COMPARTILHOU DO SEU PÃO E MOSTROU PRA ELES QUE AMIGOS NUNCA 
DIZEM NÃO E QUANDO UM AMIGO PRECISA DE AJUDA, NÃO DEVEMOS NEGAR, MAS 
SIM AJUDAR! 
 

 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Depois de assistir o vídeo os pais farão uma conversa, e lá estimularão a criança o 
comentar sobre a história 

2. Poderão perguntar o que acharam da atitude do porco, do gato, do cachorro e do pato 
3. Conversar sobre a atitude tomada pela galinha desde a colheita do trigo até a confecção 

do pão. Perguntar se a galinha estava certa e se a criança faria a mesma coisa e por 
quê? 

4. Logo após, poderão incentivá-las a fazer um desenho bem bonito da história e trazer 
quando retornarem à escola. 

5. E para contextualizarem com a história, podem retomar a brincadeira cantada que foi 
postada na primeira semana de atividade: Pão na casa do João. 

As crianças podem cantá-la utilizando as palmas para acompanhar. 



                                                            

Música 

PÃO NA CASA DO JOÃO 

 

A ________ COMEU O  PÃO NA CASA DO JOÃO(BIS). 

QUEM, EU? EU NÃO! (A PESSOA QUE FOI APONTADA RESPONDE) 

 ENTÃO QUEM FOI?  

                   FOI O _________(QUEM FOI APONTADO, APONTA PRA OUTRA PESSOA) 

  

 

 
FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=MvNgmm9jA7s 

 

Fonte da imagem:  

http://www.editoradobrasil.com.br/mitanga/oed/gd/ei1/linguagem/galinha_ruiva.pdf   

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MvNgmm9jA7s
http://www.editoradobrasil.com.br/mitanga/oed/gd/ei1/linguagem/galinha_ruiva.pdf


 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 

                            
  ATIVIDADE: “NA MINHA CASA TEM…” (CAIXA SURPRESA) 

        
OBJETIVO(S): 

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 
cooperação (socialização com os pais/familiares); 

● Comunicar suas ideias a pessoas e grupos diversos (formulando perguntas); 
● Expressar-se livremente por meio do desenho; 
● Expressar ideias e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral, 

escrita, desenhos e outras formas de expressão; 
● Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registro de palavras, 

por meio de escritas espontâneas; 
● Estabelecer relação de comparação entre objetos observando suas propriedades. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Em nossa casa temos muitas coisas, objetos diversos que possuem diferentes formas, são 

feitos de diferentes materiais, têm diferentes tamanhos, diferentes finalidades e ocupam 

diferentes lugares. Vamos pensar um pouquinho sobre eles, explorá-los, conhecê-los? 

 
 
ATIVIDADE(S): 

 1ª Etapa: Caixa surpresa 

        O que vamos precisar? 

● 1 sacola de mercado que não seja transparente (pode se de papel); 
● 1 caixa de sapato (ou alguma outra que possa ser fechada); 
● Diferentes objetos da cada que não ofereçam perigo para a criança ao manuseá-los e qe 

caiba na caixa. 
 

 Como brincar? 

1. A família deverá selecionar diversos objetos de diferentes tamanhos, materiais, peso, 
utilidades, que caiba na caixa e que não sejam perigosos para a criança (exemplo: 
colheres de  diferentes tamanhos, de metal, de madeira, caneca de plástico, pente, 
escova, controle remoto, celular, meia, chupeta, mamadeira, brinquedos, relógio, 
pulseira, boné, tiara, lápis, caneta, entre outros).  

2. Estes objetos serão colocados dentro da sacola (todos) e a sacola será colocada num 
canto do cômodo onde a brincadeira acontecerá. 

3. A família se organizará num espaço do cômodo escolhido em roda. O integrante que 
iniciará a brincadeira sairá da roda, irá até a sacola, escolherá um objeto e o colocará 
dentro da caixa sem que as demais pessoas vejam. 

4. Feito isso, voltará para a roda e passará a caixa para um dos integrantes que poderá 
balançá-la para ouvir o som que produz e fazer uma pergunta para quem escolheu o 
objeto, de forma que a resposta seja apenas SIM ou NÃO, e em seguida dá um palpite 



do que acha que é. 
Exemplo: (Na caixa possui uma colher) 

   1ª pessoa após balançar a caixa pergunta: “FICA NA COZINHA?” 

                                                      Resposta: “SIM” 

                                                         Palpite: “É UM GARFO? 

                                                    Resposta: “NÃO” 

 

     Então passa a caixa para a pessoa do lado. 

     2ª pessoa após balançar a caixa pergunta: “SERVE PARA COMER?” 

                                                        Resposta: “SIM” 

                                                            Palpite: “É UMA COLHER? 

                                                        Resposta: “SIM” 

  Aquele que acertar o objeto será o próximo a escolher um novo item da sacola para colocar na 

caixa e a brincadeira recomeça. 

Sugestão perguntas a serem feitas: 

● Fica na(o)___________? (cômodo) 
● Serve para __________? (comer, beber, vestir, calçar…) 
● É feito de ___________? (metal, madeira, tecido, plástico) 
● É___________________?(grande, médio, pequeno)  

   Dica: Prestem atenção nas perguntas e respostas anteriores, pois servirão de pistas para 

elaborar as próximas perguntas e acertar o objeto. 

Divirtam-se! 

 

2ª Etapa: Registro 

         O que vamos precisar? 

● 1 folha de sulfite 
● Lápis de cor, canetinha, giz de cera 

Como fazer? 

● Com auxílio de um adulto, a folha, na horizontal, deverá ser dobrada ao meio, como na 
imagem abaixo. 



 

● De um lado a criança deverá desenhar o objeto que achou mais fácil de adivinhar 
e escrever do seu jeito o nome deste objeto. Do outro lado deverá fazer o mesmo 
mas sobre o objeto que achou mais difícil. 
 

   Guarde a atividade com carinho para levá-la à escola quando voltarmos às aulas normais. 

 Fonte utilizada: Livro Pé de Brincadeira - Ed. Positivo (Atividade “Na minha casa tem…” p.62  

Atividade adaptada pela professora). 

 

 
 


