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  EMEB TATIANA BELINKY 
  FASE II  
 

 
 NOME DA ATIVIDADE: ABC dos Copos 
         

OBJETIVO(S):  
 

 
 utilizar sons produzidos por materiais diversos em brincadeiras e atividades;  
 expressar-se por meio da linguagem oral, escrita espontânea e visual;  
 comparar objetos ao observar suas propriedades. 

 

 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  
 

Vocês se lembram da brincadeira “Escravos de Jó”, que provavelmente aprendeu com a 
bisavó que ensinou para a vovó que ensinou para a mamãe ou para o papai? Esta 
brincadeira é bem parecida, além da diversão ela exige atenção e concentração para 
acertar os movimentos. 
 
 
ATIVIDADE(S): 
  

A proposta é do grupo musical Palavra Cantada. 
 Acesse o link:  https://youtu.be/fFo1i8EIS74 e se divirta com a música     
              “ABC dos Copos”.  
Vocês vão precisar de uma superfície lisa, ideal se for uma mesa e copos de plástico, pode 
ser aqueles que as crianças usam na mochila da escola. 
 
Para começar, a disposição é a seguinte: os brincantes em roda no chão ou em volta de 
uma mesa, cada um com um copo de plástico duro ou uma lata na mão.                                           
A brincadeira é como “siga o mestre” 
Cada vez um dos brincantes pode “comandar” os gestos. 

     Observações:  

Repetir cada comanda 2 vezes;                                                                                     
Antes de executar cada comanda todos batem palmas juntos. 
 

Vamos começar!! As comandas são as seguintes: 
 
 “pega copo”, (levanta o copo e devolve no lugar)   
“passa copo” (levanta o copo e põe na frente da pessoa que está do seu lado direito)  
 “vira copo”, (vira o copo com a “boca pra cima” e bate na mesa)   
 “passa copo” (levanta o copo e põe na frente da pessoa que está do seu lado direito)  
“tá Tum dum” (bate uma mão na mesa e depois a outra) nesta comanda não usa o copo. 
“ta tu Du dum” (bate as duas mãos na mesa duas vezes) nesta comanda não usa o copo. 

 
VAI VIRAR UMA BATUCADA E GARANTIR BOAS RISADAS 

https://youtu.be/fFo1i8EIS74


 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE II  
 

 NOME DA ATIVIDADE: Espelho, Espelho meu! 

  
        

OBJETIVO(S):  
 

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

As brincadeiras de imitação acontecem diariamente na escola, seja em 
movimentos/gestos das músicas que cantamos ou durante as brincadeiras quando 
reproduzem as ações dos adultos que os cercam. 

 
 
ATIVIDADE(S):  
 

1. A brincadeira é a imitação propriamente dita; uma pessoa fica na frente da outra, um 
será o espelho, ou seja, fará exatamente o que o outro fizer. Cada um poderá fazer 
5 poses ou mais, vale fazer caretas também, que o outro deve imitar. Se tiver mais 
pessoas que quiserem participar da brincadeira poderá ser o juiz, ou seja, avaliar se 
a imitação foi boa, se ficaram iguais, pode até dar uma nota de 1 a 5,  se quiserem 
as notas podem ser anotadas para verificar quem fez as melhores imitações 
 

2. Após este primeiro momento de brincadeira, olhando um para o outro poderá 
reparar na cor do cabelo, dos olhos, se tem alguma pintinha ou manchinha na pele, 
enfim reparar e relatar os detalhes que observar; 
 

3. Ao final fazer um desenho com a pose/careta que mais gostou de imitar. E 
conversar sobre o que foi mais difícil de imitar? O que foi mais engraçado?  
 

Pesquisa livro didático: Pé de brincadeira Angela Cordi 
 

 

 
  



 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Desenho Coletivo 

        
OBJETIVO (S): 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem 
oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos, e outras formas de expressão. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 Com orientação de um adulto da família, aproveitem este momento de socialização e 
interação onde podem expressar suas preferências de forma espontânea e coletiva. 

 
 
ATIVIDADE (S): 

1. Se organizem em grupos, de 4 ou 6 9 ou dependendo da quantidade de pessoas 

em casa) 

2. Cada grupo forma um círculo no chão ou com mesas e cadeiras; 

3. Ofereça uma folha sulfite para cada participante, com os respectivos nomes; 

4. Convide os participantes a revelar a brincadeira preferida as outras pessoas; 

5. Quando todos tiverem falado, peça que desenhem na folha; 

6. Alguns minutos depois antes de finalizar os desenhos, ao sinal de comando de 

um outro participante, todos interrompem o que estão fazendo e trocam com um 

colega; 

7. Em seguida, cada pessoa dá sequência ao desenho recebido; 

8. Passados mais alguns poucos minutos, dê outro sinal para iniciar uma nova 

rodada de trocas; 

9. Oriente essa dinâmica até que todos os componentes dos grupos tenham 

contribuído com todos os desenhos; 

10. Finalize a etapa de elaboração, o desenho deve retornar a quem iniciou, os 

nomes registrados nas folhas facilitam a identificação; 

11. Convide todos a mostrar os desenhos finalizados, nesse momento, todos que 

contribuíram com ele podem se manifestar, evidenciando os detalhes que mais 

lhes chamaram a atenção; 

12. Escreva em um cartaz, ou papel o nome das brincadeiras citadas por todos; 

13. Por último, exponha as produções e o cartaz com a lista de brincadeiras 

preferidas de todos participantes, para serem apreciados por todos. 

 
FONTE (S) DE PESQUISA: Livro Pé de Brincadeira (4.1 Acolhimento pág. 41) 

 
 



EMEB TATIANA BELINKY 
FASE II  
                            
  ATIVIDADE: O leão e o ratinho 

        
OBJETIVO(S): 
 

 Recontar histórias ouvidas e planejar roteiros de encenações, definindo os contextos, os 
personagens, a estrutura da história. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

As fábulas, presentes na vida cotidiana das crianças, são curtas narrações literárias. O seu 
principal objetivo é apresentar uma mensagem, isso com um caráter de moral da história 
puramente instrutivo. Em síntese, os personagens costumam ser animais ou objetos fictícios. 
As suas histórias são contadas para entreter e ensinar os pequenos, ao mesmo tempo que 
estimulam o seu desenvolvimento e a imaginação. 

 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Leia para a criança: 

O Leão e o Ratinho 

Na floresta o sol nascia com um brilho sem igual. Começava um novo dia para o reino 
animal.  E os bichos, acordando, preguiçosos, bocejavam, e um bom dia sonolento uns aos 

outros desejavam. 

– Como vai, dona Coruja? 

– Muito bem, senhor Pavão! 

– Dormiu bem, doutor Macaco? 

– Como um rei, seu Gavião! 

Mas foi só falar em rei pra surgir à confusão. Todos tremem ao ouvir o rugido do Leão. 

– Deus me acuda! disse a cobra. 

– Vou correr! Disse o elefante. 

Fogem todos e a floresta se esvazia num instante. Quer dizer… sobrou só um. Era o rato, 
distraído, que acordando àquela hora nem ouviu o tal rugido. Na maior tranquilidade, nem notou 

que o rei Leão vinha vindo, esfaimado, procurando refeição. Este ao vê-lo deu um salto e 
agarrou o animalzinho. 

– Ora, vejam! exclamou. 



– Que delícia de ratinho! 

Só então o pequenino percebeu todo o perigo, e seu susto foi tão grande, que lhe deu um frio 
no umbigo. 

– Não me coma, rei Leão! disse o rato, com pavor. 

– Desse jeito, sem tempero, não terei um bom sabor! 

Mas a fera já estava preparada para comê-lo, quando o rato, pobrezinho, fez seu último apelo. 

– Por favor, eu lhe suplico, gosto muito de viver. Sou um rato muito jovem, ainda é cedo para 
morrer. 

O Leão coçou a juba, refletiu um minutinho… 

– Tem razão! falou depois. 

– Você é bem pequenininho! 

– Desta vez eu não te como! Vou te dar mais uma chance. Afinal, desse tamanho, não me 
serve nem para lanche! 

– Obrigado, majestade! com alívio, disse o rato. 

– Ainda vou retribuir a bondade do seu ato. 

– Essa mesma é muito boa! gargalhou o rei Leão. 

– Um bichinho tão pequeno com tamanha pretensão! 

E ao zombar do pobre rato, lá se foi, todo imponente, sem saber que o perigo o esperava mais 
à frente. 

Imagine que a fera, ao andar por uma trilha, de repente tropeçou e caiu numa armadilha. Ao 
sentir-se apanhado, o Leão se apavorou. Soltou urras, deu patadas, mas de nada adiantou. 

Foi então, por muita sorte, ou por obra do destino, que por lá ia se passando nosso amigo 
pequenino. Vendo aquilo gritou logo: 

– Não se aflija, vou salvá-lo! 

E então roeu a corda, conseguindo libertá-lo. 

Quem ficou agradecido desta vez foi o Leão. Novamente estava livre e aprendeu uma lição: 

Dos mais fracos e pequenos não duvide um só momento, pois tamanho nunca foi, nem será 
documento. 

 

A narrativa de “O leão e o ratinho” é atribuída a Esopo, no século VI a.C 

https://escolaeducacao.com.br/elementos-da-narrativa/


2. Converse sobre a Moral da fábula: O Leão e o Ratinho, ou seja, sobre o que 
podemos aprender com esta história. Mas primeiro pergunte à criança o que ela 
entendeu, o que aprendeu com essa história e ouça o que ele tem a dizer 

 Tamanho não é documento 
 Uma boa ação leva a outra 
 Os pequenos amigos podem se tornar grandes aliados 
 Não se considere melhor que ninguém, pois todos têm as suas qualidades 
 Se você ajudar o próximo, o mundo sempre irá retribuir 

3. Para assistir o vídeo da história acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJyy3VeTXFQ&feature=youtu.be 

4. Um pouquinho mais de conversa, pergunte a criança  

 

 Quantos bichos aparecem na história, vamos contar? 

 Qual parte da história você mais gostou? Por que? 

 

5. Vamos dramatizar a conversa do leão e do ratinho? Como se fosse um teatro em 

família: vocês podem reler a história e escolhem duas pessoas: a criança e mais 

alguém da família: um será o leão, o outro o ratinho, não precisa ser com as 

mesmas palavras do texto, podem usar suas próprias palavras para representar a 

conversa entre o leão e o ratinho) 

 

6. Peguem uma folha e façam um desenho da história. Guarde para depois mostrar à 

professora e colegas quando voltarmos às aulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://escolaeducacao.com.br/o-leao-e-o-ratinho/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YJyy3VeTXFQ&feature=youtu.be
https://escolaeducacao.com.br/o-leao-e-o-ratinho/


  
 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Leitura: Poesia: “A língua do nhem” 
 

        
OBJETIVO(S): 
 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos, por meio da linguagem oral 

 Estimular a imaginação e a capacidade de interpretação. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

As crianças gostam de ouvir histórias e, em casa junto à família, terão uma ótima oportunidade 
para passarem momentos descontraídos de aprendizagem coletiva. 

 
 
ATIVIDADE(S): 

 

1. O adulto deve fazer a leitura para a criança, e ir mostrando os personagens da 
história; 
 

2. Em alguns trechos da leitura, o adulto deve pedir para a criança repetir a expressão: 
nhem, nhem, nhem, nhem, nhem, nhem, para que a leitura fique mais divertida e 
interessante. Se a criança quiser que repita, leia de novo. Mas leia de maneira que 
seja prazeroso, interessante, divertido para ambos 
 

3. Ao final, o adulto conversa com a criança para saber o que ela achou da leitura. 
Ouça o que ela tem a dizer. Faça uma pergunta de cada vez, de maneira que ela 
possa se expressar, se explicar, não apenas responder “sim” ou “não” 
 

 quem são os personagens e o que cada um fazia 

 o que entendeu da história 

 qual parte mais gostou e porquê 

 se não gostou e o porquê 
 

4. Para finalizar, entregue uma folha para a criança desenhar os personagens da 
história. 

5. Guarde o desenho para levar para escola no retorno às aulas. 
 

 





 

FONTE(S) DE PESQUISA: livro, Ou isto ou Aquilo – Cecília Meireles, editora Nova 

Fronteira. 



 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE II  
                            
  ATIVIDADE: Patinho na lagoa 

        
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. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

As músicas fazem parte do nosso dia a dia na escola, com elas podemos brincar e nos 
exercitar. 
 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Cante com as crianças em casa (a melodia é conhecida pelas crianças, pois já 
cantamos na escola) 

 
PATINHO 
 
UM PATINHO NA BEIRA DA LAGOA 
FALA BEM ALTO, AI QUE ÁGUA BOA!! 

BATE AS ASAS, CHOQ, CHOQ, CHOQ 
ABRE O BICO, PLOC, PLOC, PLOC 
DOIS PATINHOS NA BEIRA DA LAGOA 
FALAM COCHICHANDO, AI QUE ÁGUA BOA 

BATEM AS ASAS, CHOQ, CHOQ, CHOQ 
ABREM O BICO, PLOC, PLOC, PLOC 
TRÊS PATINHOS NA BEIRA DA LAGOA 

FALAM... 
 
A palavra que está grifada deverá ser trocada por outras como exemplos:  
FALAM BEM FELIZES  
FALAM CHORANDO  
FALAM TRISTES  
FALAM PULANDO  
FALAM DANÇANDO  
FALAM AGACHADOS  
 

2. Criem junto com as crianças outros movimentos possíveis. Usem a criatividade e 
façam como a música pede, ou seja, fazer a expressão ou os movimentos enquanto 
cantam. 

 Exemplo: cantar  “AI QUE ÁGUA BOA” pulando com sugeriu na música. Aproveitem para 

se exercitar ! 
A quantidade de patinhos vai aumentando conforme os movimentos vão mudando, o 



desafio é chegar aos 15 patinhos, ou seja: criar outros movimentos.  Vamos ver quem 
consegue? 
 

3. Para quem não lembra a melodia da música acesse: https://youtu.be/OvxQXaXh1h4  
 

4. Pegue uma folha e peça à criança que desenhe os patinhos. Quantos a criança 
desenhar, peça para contar. Anote o número na folha, caso a criança não saiba  

 
Boa Brincadeira!! 

 

 

  

https://youtu.be/OvxQXaXh1h4


 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Desenho dirigido 
 

        
OBJETIVO(S): 
 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos, por meio da linguagem oral; 

 Estimular a imaginação e a capacidade de interpretação. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

Na escola, sempre ouvimos as histórias e usamos a imaginação juntos, agora a família terá a 
oportunidade de vivenciar esses momentos importantes para a aprendizagem das crianças. 
 
 
ATIVIDADE(S): 

1. O adulto pode acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=_P9euJVqY1w  

2. E junto com a criança ouvir a música: “Sopa do Neném” – grupo Palavra Cantada, ou pode ler, 
caso não consiga acessar o link. 

 
Letra da música 

 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 

SERÁ QUE TEM ESPINAFRE? 
SERÁ QUE TEM TOMATE? 
SERÁ QUE TEM FEIJÃO? 
SERÁ QUE TEM AGRIÃO? 

É UM, É DOIS, É TRÊS 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 

SERÁ QUE TEM FARINHA? 
SERÁ QUE TEM BALINHA? 

SERÁ QUE TEM MACARRÃO? 
SERÁ QUE TEM CAMINHÃO? 

É UM, É DOIS, É TRÊS 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 

SERÁ QUE TEM RABANETE? 
SERÁ QUE TEM SORVETE? 

SERÁ QUE TEM BERINJELA? 
SERÁ QUE TEM PANELA? 

É UM, É DOIS, É TRÊS 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 

SERÁ QUE TEM MANDIOCA? 
SERÁ QUE TEM MINHOCA? 
SERÁ QUE TEM JACARÉ? 

https://www.youtube.com/watch?v=_P9euJVqY1w


SERÁ QUE TEM CHULÉ? 
É UM, É DOIS, É TRÊS 

O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 

SERÁ QUE TEM ALHO-PORÓ? 
SERÁ QUE TEM SABÃO EM PÓ? 

SERÁ QUE TEM REPOLHO? 
SERÁ QUE TEM PIOLHO? 

É UM, É DOIS, É TRÊS 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 
O QUE QUE TEM NA SOPA DO NENÉM? 

SERÁ QUE TEM CAQUI? 
SERÁ QUE TEM JAVALI? 

SERÁ QUE TEM PALMITO? 
SERÁ QUE TEM PIRULITO? 

É UM, É DOIS, É TRÊS 
É UM, É DOIS, É TRÊS 

  
3. Depois de ouvir ou ler a música, o adulto deve ajudar a criança a procurar um pote para 

brincar de sopa; 
4. Juntos vão conversar sobre quais legumes e verduras conhecem. Se você tiver em casa, 

mostre a criança e pergunte se sabe os nomes (ouça a resposta, e se a criança não 
souber, fale pra ela o nome correto do legume)  

5. Com lápis e papel, a criança deve desenhar tudo que pode ser colocado em uma sopa; 
6. O adulto precisa orientar a criança para que ela faça desenhos bem coloridos usando a 

criatividade para colocar na sopa de “mentirinha” (no desenho, os legumes não precisam 
ter a cor do legume de verdade, pode deixar a criança usar quais cores quiser) 

7. Pode ser usado também alguma sementinha como feijão, arroz ou milho.  
8. Após a criança terminar de desenhar, o adulto deve ajudar ela recortar os legumes 

desenhados para colocar na panela; 

9. Depois que terminar, o adulto deve conversar com a criança para saber o que ela achou 
da atividade e sugerir que a criança brinque de casinha... 

10. Se for possível, faça mesmo uma sopa de verdade, e a criança pode ajudar a lavar os 
legumes, colocar os temperos, enquanto o adulto os corta. Faça deste, um momento bem 
agradável para vocês, isso pode ser inesquecível para a criança. 
 

Bom divertimento!!! Bom aprendizado! 

 

FONTE(S) DE PESQUISA https://www.youtube.com/watch?v=_P9euJVqY1w -  letra da 
música: Fonte: LyricFind 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_P9euJVqY1w
https://www.lyricfind.com/


  EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE II  
                            
  ATIVIDADE: O vendedor de frutas 

        
OBJETIVO(S): 
 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 
 

Apreciar obras de arte e conhecer alguns pintores ajuda as crianças a perceber diferentes 
manifestações culturais e diferentes maneiras de representar uma imagem.  

 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Observe  o quadro O vendedor de frutas da famosa pintora brasileira Tarsila do Amaral.  

2. Leia um pouco da história da Tarsila para a criança: 
 

TARSILA DO AMARAL (1886-1973) FOI UMA PINTORA E DESENHISTA BRASILEIRA E 
UMA DAS FIGURAS CENTRAIS DO MOVIMENTO MODERNISTA BRASILEIRO. 

MODERNISTAS ERAM AQUELES QUE CRIARAM A SEMANA DE ARTE MODERNA DE 
1922 EM SÃO PAULO, E QUE TIVERAM A IDÉIA DE FAZER UMA ARTE QUE FOSSE 

DIFERENTE DAQUELA ARTE TRADICIONAL DA ÉPOCA, QUE TODO MUNDO ESTAVA 
ACOSTUMADO. TARSILA DIZIA: "ENCONTREI EM MINAS AS CORES QUE ADORAVA EM 
CRIANÇA”. ESSAS CORES TORNARAM-SE MARCAS DAS SUAS OBRAS, ASSIM COMO 
A TEMÁTICA BRASILEIRA, COM AS PAISAGENS RURAIS E URBANAS DO NOSSO PAÍS, 

ALÉM DA NOSSA FAUNA, FLORA E FOLCLORE E DO NOSSO POVO. ELA DIZIA QUE 
QUERIA SER A PINTORA DO BRASIL. 

 
 
3 . Conversem sobre a obra. Pergunte à criança: 

 Quais elementos naturais aparecem nesta obra?  

 A obra chama “O vendedor de frutas”. Pelo nome percebemos que o homem está indo 

vender as frutas. Onde você mora tem algum vendedor de frutas? Quais frutas você 
gosta mais? 

 Dê um caderno ou folha para a criança desenhar da sua maneira um(a) vendedor(a) de 
frutas. Pensem antes de desenhar: no cenário (onde ele está, por onde ele ou ela está 
passando), quais frutas vende, onde e como leva as frutas, que roupa está usando.  

 

BOM TRABALHO!! 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte da imagem:  lhttps://www.pinterest.de/pin/439030663655991928/ acesso em 06 abr 2020 
 

https://www.pinterest.de/pin/439030663655991928/

