
Aos educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo,

teremos que dar continuidade aos processos de

aprendizagem.

E.M.E.B. CECÍLIA MEIRELES

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e

Fase II).

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas

avulsas.

Ao retornar a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste

período.

Boas aprendizagens! Ate ́ breve!

Gestão Escolar e Professores da EMEB Cecília Meireles 



AULA 03 – FASE I

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e 
Transformações.

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antes, o depois e o entre, em uma
sequência.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na sala sempre fazíamos a
contagem dos dias da semana no calendário, contagem dos
amigos presentes e os que faltaram. Também cantamos
músicas que envolviam números e dias da semana. Vamos
continuar aprendendo os números de forma divertida.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues
para professora no retorno das aulas.

Semana 27/04/2020 à 30/04/2020



ATIVIDADE 01
• Cantar e contar com os clipes musicais: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=orxxp-3gBiE
Mariana - Galinha Pintadinha
Mariana conta um
Mariana conta um, é um, é um, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana conta dois
Mariana conta dois, é dois, é dois, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana conta três
Mariana contra três, é três, é três, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana contra quatro
Mariana contra quatro, é quatro, é quatro, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana conta cinco
Mariana conta cinco, é cinco, é cinco, é cinco, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana conta seis
Mariana conta seis, é seis, é seis, é seis, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana
Mariana conta sete
Mariana conta sete, é sete, é sete, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana conta oito
Mariana conta oito, é oito, é oito, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana conta nove
Mariana conta nove, é nove, é nove, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Mariana conta dez
Mariana conta dez, é dez, é dez, é dez, é dez, é
Ana, viva a Mariana, viva a Mariana

Disponível em: https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/mariana-
print.html

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=orxxp-3gBiE
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/mariana-print.html


• https://www.youtube.com/watch?v=
AX2K67OcNH0&feature=youtu.be

A Galinha do Vizinho

A galinha do vizinho
Bota ovo amarelinho
Bota um, bota dois, bota três
Bota quatro, bota cinco, bota seis
Bota sete, bota oito, bota nove
Bota dez!

Disponível em: https://www.letras.mus.br/temas-
infantis/1746902/a-galinha-do-vizinho-print.html

https://www.youtube.com/watch?v=9j
CduBEEWOo

• Cantar e contar com os clipes musicais:

A Semana

Sete dias a semana tem
Quando um acaba outro logo vem.
Sete dias a semana tem
Quando um acaba outro logo vem.
Domingo, Segunda, Terça-feira
Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira
Sábado. Que bom!

• Desenhe, em uma folha de papel sulfite ou em um caderno, a música que você mais gosta que usa 
números, pode ser outras diferentes dos vídeos indicados.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.

https://www.youtube.com/watch?v=AX2K67OcNH0&feature=youtu.be
https://www.letras.mus.br/temas-infantis/1746902/
https://www.letras.mus.br/galinha-pintadinha/1759804/mariana-print.html
https://www.letras.mus.br/temas-infantis/1746902/a-galinha-do-vizinho-print.html
https://www.youtube.com/watch?v=9jCduBEEWOo
https://www.letras.mus.br/temas-infantis/1746902/


ATIVIDADE 02
• Que tal pular amarelinha com alguém da sua família?
• Peça a ajuda de um adulto para desenhar uma amarelinha no chão de divirtam-se, 

registre com fotos, se puder.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.



ATIVIDADE 03
• Jogar online:

• Atenção: Caso não consiga jogar: Desativar o Plug-in do computador e Ativar o Adober Flash player   

https://sesamo.com/pt-br/jogos/

https://sesamo.com/pt-br/jogos/


• Mas se não conseguir jogar o jogo online, vamos fazer então um ...

“JOGO DA MEMÓRIA”

• Você vai precisar da ajuda de um adulto, uma folha de qualquer papel e caneta ou 
canetinha colorida.

• Você pedirá para cortar o papel duas vezes a quantidade de quadradinhos do mesmo 
tamanho assim ...



• Agora desenhe : círculos, quadrados, triângulos, retângulos... o que quiser, ok!

• Fazendo isso duas vezes!! Igual a imagem acima...

• Pronto é só começar a brincadeira... 

• Coloque todos os quadrados em cima de uma mesa, cama ou chão. Tente memorizar todas 
as figuras, vire as imagens para baixo e dê uma leve embaralhada! Tente encontrar os 
pares com a mesma imagem. Quando encontrar, pegue as duas imagens e guarde-as com 
você. 

• VENCE O JOGO QUEM CONSEGUIR MAIS PARES DE IMAGENS IGUAIS!! 

• Guarde o jogo e leve para a Escola quando retornamos, para mostrar para seus amigos e 
professora.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.



ATIVIDADE 04
• Vamos ler  a história dos “Três Porquinhos” 
• Nessa história aparece várias formas geométricas. Vamos apreciar as formas 

geométricas de uma maneira bem descontraída! 









• Depois da leitura procure em sua casa objetos que se parecem com as formas 
geométricas;

• Desenhe alguns deles em uma folha sulfite ou em um caderno.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.



ATIVIDADE 05

• Pronto! Agora é só se divertir com seu quebra-cabeça.

• Sugestão: caso a família ache interessante e tenha disponibilidade, utilize uma foto
da família na confecção do quebra-cabeça.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.

• Vamos fazer um quebra-cabeça bem legal!

• Com auxílio de um adulto procure uma figura que achem
bem bonita.

• Em seguida cole a figura em uma folha de papel ou de
papelão para que fique bem firme.

• A seguir peça que o adulto recorte a figura em diversos
pedaços não muito pequenos (sugerimos formas
geométricas “retas").


