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QUERIDOS PAIS

Infelizmente,  para  preservação  da  vida  e  saúde  de  todos,  precisamos  continuar
separados. Nós, professores de Educação Infantil, continuaremos disponíveis para pensar em
atividades que possam desenvolver as habilidades das crianças de forma integral, na medida do
possível considerando a situação. Reafirmamos o convite para que vocês estejam junto com as
crianças nas atividades seguintes. 

Sabemos que muita  gente  não poderá  continuar  fazendo o  isolamento  social,  mas
procurem, na medida do possível, aproveitar a convivência com atividades juntos. Esse tempo
passa rápido, em breve as crianças já estarão crescidas. Aproveitemos a chance. As atividades
não precisam ser feitas de uma vez, foram planejadas para serem vivenciadas aos poucos, no
tempo das crianças.

Grande abraço!

 ATIVIDADE 1 – Brincando com parlendas

OBJETIVOS: 
Brincar e recitar a parlenda usando a mímica para imitar que se pede na

mesma e executar movimentos de abrir e fechar as pernas em ritmos mais lentos e mais
rápidos.

Este  objetivo  se  relaciona  com  os  campos  de  experiencias  “ESCUTA,  FALA,
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” e “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS, explicitados no
BNCC da Educação Infantil.
(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações
e ritmos.
(EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e
jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.

CONTEXTUALIZAÇÃO: 
Durante  os  meses de fevereiro  e março as  crianças aprenderam diversas parlendas,
recitando, brincando em diferentes situações. 

Agora vamos brincar com uma parlenda conhecida por muitas pessoas. Possivelmente
seus pais, avos ou tios mais velhos já brincaram. Você vai precisar de folego, pois ela
começa devagar e vai ficando cada vez mais rápida.

COMO FAZER: 

Todos em roda vão cantando a música e fazendo o que se pede. "pisa no chicletes" todos
põe o pé para frente e fingem pisar num chicletes. Dá uma rodadinha, Chifre de Capeta,
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Dança da galinha, representa-se da mesma forma que pede o texto. Quando a música
chegar  em "Coci,  coci..."  todos vão pulando cruzando e descruzando as pernas,  tipo
fazendo polichinelo, mas sem o movimento dos braços. Quando terminar a música, todos
param e quem estiver com as pernas abertas (descruzadas), vai até o centro da roda
rebolar  até  chegar  ao  chão.  Nesta  hora  pode-se  cantar  uma  música  para  a  pessoa
rebolar. Em seguida, ela retorna à roda, continuando a brincadeira. Algumas vezes, pode-
se variar o andamento ao cantar a música, cantando-a mais rápido ou mais lento.

Agora leia a Parlenda com um amigo ou adulto, veja se alguém em sua casa a conhece,
se já brincou quando era criança. Convide para brincar com você. Será muito divertido.

Pisa no chiclete
Da uma rodadinha

CHIFRE DE CAPETA  ( OU PERNA DE PERNETA)
Dança da galinha

Coci coci
Coci coci coçá

Quem parar de perna aberta
tem que rebolar

Se  quiserem  ainda  podem  ver  o  vídeo  onde
aparece algumas pessoas brincando para ajudar
a entender ainda melhor.

https://www.youtube.com/watch?v=gq2zEVg4Ujs

DIVIRTA-SE!!!!!!!!!!!!

ATIVIDADE 2 - “O que tem na minha casa?”

Campo de experiência: Oralidade e escrita

Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento: 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.

-  Providencie  papel  sulfite,  lápis  grafite  e  pranchetas  para  anotação  (ou  pedaços  de
papelão no tamanho de pranchetas). Ofereça para cada criança uma prancheta, papel
sulfite e lápis grafite.  Convide as crianças para um passeio de observação pela casa.
Cada  criança  registra  suas  impressões  de  maneira  como  desejar:  com desenhos  ou
escrita espontânea. Após a exploração, elas mostram suas anotações, contando o que

https://www.youtube.com/watch?v=gq2zEVg4Ujs
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observou  e  conheceu  durante  a  experiência.  Enquanto  as  descobertas  são
compartilhadas,  você  anota  os  nomes  dos  espaços  para  as  crianças  irem  se
familiarizando com estas escritas. Outra opção é produzir placas de identificação para
afixar  em  cada  local.  Nesse  caso,  você  assume  o  papel  de  escriba  (a  pessoa  que
escreve), registrando o nome de cada cômodo/objetos em cada placa; às crianças cabe a
tarefa de desenhar ou selecionar recortes de revistas e de outros materiais impressos
para ilustrá-las – as imagens que acompanham as placas são um indício importante para
as crianças, já que servem de apoio à leitura das palavras.

Peça  as  crianças  para  contar  se  algo  as  surpreendeu  durante  a  experiência,  se
observaram alguma coisa pela primeira vez,  ou se alguma coisa muda durante o dia
(cama arrumada/bagunçada, por exemplo). Seria interessante  propor outros momentos
de  reconhecimento  da  casa,  sobretudo  sobre  as  mudanças  diárias  (o  que  precisa
organizar?). Assim elas se sentem mais seguras e desenvoltas para frequentar todos os
espaços a que têm acesso. Na escola, nós exploramos muito!

“Xiii, olha lá: vamos explorar!”

Referência: Cordi, Angela. Pé de brincadeira, p. 52 - Curitiba: Positivo, 2018.

ATIVIDADE 3 - Construindo meu brinquedo: Peteca confeccionada com
sacola plástica

Objetivo  da  atividade:  Construir  brinquedos  com  materiais  de  sucatas

desenvolvendo valores aliados ao desenvolvimento sustentável; desenvolver e aprimorar

a  coordenação  motora  fina  para  a  construção  dos  materiais  utilizados;  exercitar  a

imaginação e a criatividade; ampliar repertórios de brincadeiras e possibilidades com os

objetos; coordenar diferentes movimentos com o espaço, os objetos e pessoas ao seu

redor; desenvolver a percepção do seu próprio corpo em relação ao tempo e espaço,

força e agilidade em que se realizam os movimentos.

Contextualização: Nos dias atuais, as crianças estão cada vez mais influenciadas pela

mídia e suas brincadeiras direcionadas a personagens dos desenhos e aos super-heróis.

Percebendo  a  importância  de  ampliar  os  repertórios  das  crianças  e  apresentar-lhes

diferentes  formas  e  possibilidades  de  brincadeiras,  propor  uma brincadeira  simples  e

divertida:  petecas! As  petecas  foram criadas pelos  índios  como um elemento  para  a

prática  de esportes.  Várias  modalidades podem ser  praticadas com a peteca:  jogada

individual, em duplas ou, até mesmo, grupos maiores.
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Objeto  de  aprendizagem  e  desenvolvimento:  (EI03CG02)  Demonstrar  controle  e

adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,

atividades artísticas, entre outras possibilidades.

Campo de experiência: corpo, gestos e movimentos.

Atividade: Contar  para  a  criança  do  que  brincava  quando  criança  e  como  era  a

brincadeira. Em seguida fale que vocês irão assistir um vídeo:

https://youtu.be/s_EM_CBorXs  

Após assistir o vídeo, questione se a criança sabe o nome deste brinquedo. Deixa-a falar,

expressar suas opiniões e conhecimentos sobre o brinquedo. Depois conte que a peteca

foi inventada pelos indígenas e é confeccionada com penas de pássaros e palha de milho,

explique que a palavra é de origem Tupi e significa tapear, golpear com as mãos. Após a

explicação, fale que vocês irão confeccionar um brinquedo parecido. Siga as instruções

abaixo para fazer a sua peteca. 

Material

o folhas de papel riscadas;
o um saco plástico;
o fita adesiva ou barbante;

Como fazer

o Encha o saco plástico com as folhas de papel amassadas.
o Amarre a parte de cima do saco em volta de si mesma e prenda-o com fita adesiva,

deixando um furo no meio.
o Espete folhas compridas no furo, como se elas fossem as penas da peteca.

Referencias: Pé de Brincadeira, pág. 65 a 67; Material de Apoio do Projeto CRAS 
realizado pelo SESC Campinas - Módulo IV: Jogos e Brincadeiras Populares, pag. 49 a 
51; Território do brincar; Portal do professor; BNCC.

ATIVIDADE 4 -      História: João e o pé de feijão.

Objetivos:  

 Ressaltar a importância da família.



EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA – ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL – FASE 1
SEMANA DE 27 A 30 DE ABRIL

 Despertar o interesse pela leitura por meio de contação de história.

 Aguçar a imaginação.

 Reproduzir com a criança por partes a sequência da história.
 Descrever as características dos personagens. Perguntar para a criança quantos

personagens aparecem na história. Quem são eles?
 Demonstração de que uma semente se transforma em uma plantinha.

 Conversar com a criança sobre o processo de crescimento da planta e cuidados
que devemos ter para que ela se desenvolva bem e que as plantas são seres vivos
e se não colocar água ela poderá morrer. Devemos respeitar a natureza...

Materiais necessários:

 Duas ou três sementes de feijão.

 Água (para regar a semente).
 Um vaso com terra  ou um copo de plástico com algodão (o algodão poderá ser

substituído por papel toalha ou higiênico amassado ou picadinho).
 Folhas de papel, lápis de escrever ou de cor.  ( para desenhar o castelo).

 Um palito de churrasco, picolé ou lápis( para apoiar a plantinha)

Desenvolvimento:

Em um vaso, com um pouco de terra ou num copo de plástico usando algodão ou
papel toalha, coloque umas duas sementes de feijão e molhe bem. Deixe em um local que
tenha muita claridade e que a criança tenha facilidade em visualizar.

Deixe que a criança molhe as sementes todos os dias e observe quando começar a
brotar e aparecer a raiz.

Quando a planta estiver com mais ou menos 15 cm, colocar um palito de churrasco
ou picolé, ou um lápis no vaso de forma que o pé de feijão fique apoiado no palito.

Numa  folha  peça  para  que  a  criança  desenhe  um  castelo  usando  formas
geométricas  e  abaixo  dele  poderá  fazer  uma  nuvem.  Ex:  o  telhado  poderá  ser  um
triângulo,  as  paredes  poderão  ser  feitas  com  quadrado,  as  janelas  com  retângulo,
circulos, etc. Explore a criatividade da criança.

Obs: o castelo poderá ter uns dez centímetros de altura e largura.

Após o término do desenho, um adulto poderá fazer o recorte e colar o castelo na
ponta do palito, isso fará com que a criança perceba o sentido da história.
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ATIVIDADE 5 - JOGO DA MEMÓRIA

Campo de experiência: 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Objetivos de aprendizagem:
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*Ativar a capacidade de observação e pensamento lógico desenvolvendo estratégias de

memorização. 

*Compreender e respeitar as regras do jogo

*Proporcionar à criança a criar e manusear diferentes suportes dando função ao traçado e

desenho.

1ª parte: Confecção do jogo

Conversar com a criança, explicando que para fazer este jogo são necessárias

figuras  iguais  ou  bem  parecidas  entre  si,  formando  um  par.  Diversos  pares  serão

necessários.

Alguns temas que podem sem usados na confecção deste jogo. Veja alguns exemplos:

- cores

- formas

- frutas

- animais

- letras

Materiais necessários:

 Cartolina ou papel mais grosso cortados do mesmo tamanho

 Lápis de cor e canetas para desenhar 

Corte quadrados para ser as peças do jogo e deixe a criança desenhar ou desenhe

junto com ela, usando o critério de fazerem duas cartas parecidas para serem o par.

Conforme o exemplo a seguir:
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 2ª parte – Hora de jogar

 Disponha todas as cartinhas com o desenho virado para baixo

 Escolham qual será o primeiro a jogar

 Este virará somente duas cartas

 Se não forem par, elas devem ser desviradas mantendo o mesmo lugar que já

estavam

 Passa então a vez para o próximo jogador que também virará duas cartas

 Se forem par,  elas ficam com o jogador  que poderá se arriscar  em mais uma

tentativa

 E assim segue o jogo até todos os pares serem formados

 Ao final  cada jogador contará quantos pares formou, ganha quem conseguiu o

maior número de pares.

*Após a brincadeira, algumas questões podem ser levantadas como:

- Foi divertido participar?

- Sobre ganhar e perder
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- Sobre a importância de todos cumprirem com as regras para que a brincadeira

seja justa e divertida.

CHEGAMOS AO FIM DA TERCEIRA SEMANA!

Estão se protegendo? Lavando as mãos sempre?

Quanto mais rápido nos livrarmos desse vírus, mais

rápido estaremos juntos novamente. 

Até a semana que vem!
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