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TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

 
 
 

  Aos Educandos, 
  
O recesso acabou! Estamos enviando as atividades 
a serem realizadas na semana de 04 a 08/05 da 
FASE I. 
Logo , tudo isso vai passar e estaremos juntos 
novamente na escola em nossas atividades normais. 
Enquanto isso, realizem as atividades junto com sua 
família pra você aprender bastante!! 
 
Estamos com saudades! 
 
ATÉ BREVE! 
 
 
 



ATIVIDADE I:    LEITURA 

Objetivo: conhecer diferentes gêneros textuais, reconhecendo a leitura como 

forma de prazer e informação; observar, sentir e brincar com o vento. 

Contextualização: Faça a leitura do poema para a sua criança, ou se possível, 

apresente a música (O Ar, de Vinicius de Moraes e Toquinho disponível no link 

abaixo). 

https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8&feature=youtu.be 

 

POEMA:  

O AR (O VENTO) 

ESTOU VIVO, MAS NÃO TENHO CORPO. 

POR ISSO É QUE NÃO TENHO FORMA. 

PESO EU TAMBÉM NÃO TENHO. 

NÃO TENHO COR. 

QUANDO SOU FRACO ME CHAMO BRISA 

E SE ASSOBIO ISSO É COMUM. 

QUANDO SOU FORTE, ME CHAMO VENTO. 

QUANDO SOU CHEIRO, ME CHAMO PUM. 

 

Atividade: SOCIALIZAÇÃO DAS DESCOBERTAS:  

O Poema fala sobre o Ar.  O vento. Para que a criança possa entender sobre o 

ar, você pode experimentar com a criança as seguintes vivências: abrir a 

janela, ou a porta para entrada do vento, observar as nuvens no céu, observar 

as folhas das árvores que cai, assobiar, colocar em um barbante algumas fitas 

penduradas, brincar com o tecido para fazer uma capa, jogar um papel para 

cima, pular de um local mais alto. Após lavar a mãos bem lavadas, sugira que 

https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8&feature=youtu.be


coloque as duas mãos próximas à boca e repita a palavra vento algumas 

vezes. Depois converse com ela sobre o que ela sentiu. 

 

ATIVIDADE II :REGISTRANDO SUAS DESCOBERTAS: 

Objetivos: Estimular a imaginação e criatividade; trabalhar a coordenação 

motora. 

Contextualização: Agora que já conhecemos o poema “o Ar” e brincamos um 

pouco. Vamos desenhar o vento?  

Atividade: Em uma folha de Papel, registre como você percebe a ação do 

vento em seu corpo ou nos objetos. 

(Use lápis de cor, caneta hidrocor, giz de cera, tinta ou outros materiais que 

tiver disponíveis.)  

 

ATIVIDADE III: BRINCANDO COM O AR (VENTO) 

Objetivos: Confeccionar o próprio brinquedo; ampliar a visão e os sentidos. 

Contextualização: Converse com sua criança sobre a ação do vento nas 

diversas situações do cotidiano. 

Assista ao Vídeo: O Diário de Mika. O Vento É o Ar com Muita Pressa  

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

 

Atividade: CONFECCIONANDO UM BRINQUEDO: 

Você descobriu através do vídeo que podemos realizar diversas brincadeiras 

com o vento.  Que tal construir seu próprio brinquedo? Escolha um brinquedo 

do vídeo para confeccionar e depois brincar com sua família. 

Para deixar sua brincadeira mais legal vai aqui uma sugestão de um brinquedo 

que se movimenta pela ação do vento. Avião de Papel 

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


Com sua família cante um trecho da música “Nosso avião” que está no DVD do 

Patati /Patatá e depois siga os passos e confeccione um avião de papel para 

brincar. (Link da música Nosso avião disponível abaixo). 

https://www.youtube.com/watch?v=rbI4Ro-Cz6Q&feature=youtu.be 

 

AVIÃO 

QUEM QUER BRINCAR NESTE AVIÃO  

LEVANTA A MÃO, 

EU! 

QUEM QUER BRINCAR? 

EU! 

LEVANTA A MÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbI4Ro-Cz6Q&feature=youtu.be


AVIÃO DE PAPEL COMO FAZER: 

 



 

ATIVIDADE IV EXPERIÊNCIA COM O AR 

Objetivos: Realizar um experimento observando a presença do ar; 

Conversar sobre as observações e registrar; 

Contextualização: Para realizar a atividade experimental você vai precisar: 

MATERIAIS: 

1 copo 

1 pedaço de papel que cubra a boca do copo. 

Água 

A- Coloque a água em um copo. 

B- Coloque a folha de papel sobre a boca do copo. 

C- Coloque a palma da mão, firmemente sobre a folha de papel e vire o 

copo de boca para baixo. 

D- Retire a mão que está segurando a folha de papel. Observe o que 

acontece. 

 

Atividade: REGISTRANDO SUAS DESCOBERTAS: 

Ao Retirar a mão o que aconteceu com a folha de papel?  Converse com sua 

família e depois faça um registro sobre a experiência realizada. (Use lápis de 

cor, caneta hidrocor, giz de cera, tinta ou outros materiais que tiver 

disponíveis.) 

  

ATIVIDADE V: CRIANDO UM JOGO: UTILIZANDO O VENTO PARA JOGAR. 

Objetivo: Colocar mais folhas sobre o tecido 

Contextualização: Vamos criar um jogo utilizando materiais que você tem 

disponíveis em sua casa. 

 



MATERIAIS: 

Folhas secas de árvores (pode ser também pedaços de papéis, flores secas ou 

qualquer outro material que flutue com o vento.) 

1 pedaço de tecido (pode ser papel, um plástico.) 

COMO JOGAR: 

Convide uma pessoa da sua família para jogar. 

Coloque o tecido no chão, depois fique de pé e jogue as folhinhas para o alto. 

Ganha quem colocar mais folhas sobre o tecido. 

REGRAS DO JOGO: Cada jogador joga uma vez, depois o vencedor pode 

convidar outra pessoa para jogar. 

  

Atividade: REGISTRANDO O JOGO: 

Registre o jogo utilizando os materiais disponíveis. 

Sugestões Selecione algum tipo de material para você registrar: 

Escreva seu nome, ou desenhe você. Depois coloque na frente do seu nome a 

quantidade de folhinhas que caiu sobre o tecido. (Pode desenhar, colocar 

objetos que encontrar). 

Em seguida peça a pessoa que jogou com você para fazer o mesmo. 

 

SOCIALIZANDO AS DESCOBERTAS: 

Converse com a sua família sobre: Quem marcou mais pontos no jogo, Quem 

marcou menos pontos? 

 

REFERÊNCIAS: 

O Diário de Mika. O Vento. È o Ar com muita pressa disponível no youtube.com 

Novaescola.com.br 



O Ar, de Vinicius de Moraes e Toquinho disponível https// m.youtube.com  

Portal do professor.mec.gov.br 

Como fazer um avião de papel https// superabril.com.br 

https// Luneta.com.br 

https://letras.mus.br patati patatá 

https:// m.youtube.com 

Brincar com os 4 elementos: AR Ana Carol e Polyana Xavier www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://letras.mus.br/

