
EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase I 

Aos educandos e suas famílias, 
  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar 
continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizamos 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 à escola, vocês deverão trazer os 
materiais e as atividades realizadas neste período. Todas as atividades 
são baseadas em conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas.  

 

A casa 

Objetivo: Despertar o interesse das crianças por ouvir, compreender, contar e 

recontar narrativas que fazem parte do seu cotidiano. 

Contextualização: Na escola através de histórias e músicas incentivamos as 

crianças a criarem suas histórias e ampliar seus movimentos com atividades 

diárias que contribuem para a consolidação do pensamento abstrato e na 

ampliação do repertório. 

Atividade:  

Para realização dessa atividade utilizaremos o poema “A casa” de Vinicius 

de Moraes que foi musicalizada se tornando uma canção muito conhecida 

pelas crianças. Acesse o link da música: “A casa” que está disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=jb5z-_TyJfw. Segue abaixo a letra da 

música caso não tenha acesso ao link. 

A Casa 
Vinicius de Moraes 
 
Era uma casa 
Muito engraçada 
Não tinha teto 
Não tinha nada 
Ninguém podia 
Entrar nela, não 
Porque na casa 
Não tinha chão 
 
Ninguém podia 
Dormir na rede 
Porque na casa 
Não tinha parede 
Ninguém podia 



Fazer pipi 
Porque penico 
Não tinha ali 
 
Mas era feita 
Com muito esmero 
Na Rua dos Bobos 
Número Zero 

Assistam ou ouçam a música, cante e dance quantas vezes desejarem. 

Após essa apreciação sente com as crianças em um local confortável onde 

possam realizar uma conversa sobre a casa onde vocês moram. Faça algumas 

perguntas estimulando o diálogo entre vocês como: 

 Como ela é? 

 Qual a cor da casa? 

 Você sabe qual o número da nossa casa? 

 Ela é grande ou pequena? 

 Qual o seu ambiente preferido? Por qual motivo? 

 Quem vive nessa casa com você? 

 O que a casa da música tem de igual ou diferente da nossa? 

Fique a vontade para fazer outras perguntas se achar necessário 

Agora mão na massa! Vamos criar? Construam uma casa utilizando materiais 

que vocês têm em casa e não os utiliza (caixa de leite, latas, potinhos de 

Danone, caixa de sabonete, creme dental, tecidos, botão, jornal, elementos da 

natureza etc). Aproveite esse momento para valorizar a criatividade. Finalizado 

guarde com carinho e entregue para a professora para socializarem as 

produções. 

 

Jogo de imitação 

Objetivo: Promover brincadeiras executando pequenas ordens a serem 

seguidas. 

Contextualização: A mímica é uma linguagem corporal que ajuda as crianças 

a expressar seus sentimentos e a controlar os movimentos do seu corpo de 

forma divertida.  

 Atividade:  

Para iniciar a brincadeira junto com sua família vocês precisam 

providenciar dois elementos importantes. O primeiro será uma varinha mágica, 

pode ser de jornal, um graveto, lápis de escrever ou outro material que desejar 



e o outro um potinho com um pó mágico podendo ser farinha, papel picado, 

glitter ou material que achar relevante. Se preferir separe duas varinhas. Para 

incrementar a brincadeira utilize tecidos, chapéus ou outros adereços para 

composição da sua fantasia. 

Explique para as crianças que você possui uma varinha muito poderosa 

que tem o poder de transformá-las em alguns animais.  

Movimente a varinha e fale: “Abracadabra, piriplimplim, transforme essa 

criança em um...” (pato, rato. coelho, porco, vaca, borboleta, girafa, leão, 

macaco, leão, cachorro, gato, elefante, passarinho etc.). Você transforma e a 

criança executa, depois poderão trocar ou fazer um duelo de mágicos como 

mostra o vídeo abaixo, simultaneamente. 

Para contribuir com a brincadeiras assistam o vídeo com a música o 

“Duelo de mágicos” do grupo Palavra Cantada onde uma disputa incrível 

acontece: https://www.youtube.com/watch?v=7bXYsYKg0NA. Caso não tenha 

acesso ao link segue a letra abaixo, cantem e se movimentem como 

preferirem.  

Duelo de Mágicos 
Palavra Cantada 
 
Olha só o que eu achei 
Nessa velha escrivaninha 
Uma autêntica varinha mágica 
Você pensa que é mentira 
Então eu vou te transformar 
Numa boboca de uma minhoca 
dorminhoca 
 
Vira minhoca, vira minhoca 
Você virou, você virou uma minhoca 
Pula minhoca, dança minhoca 
Você virou, você virou uma minhoca 
Virou, virou uma minhoca 
 
Olha só o que eu achei 
Nessa velha penteadeira 
Um potinho de pó mágico 
Você pensa que é mentira 
Então eu vou te transformar 
Num peludo de um pelado 
De um maluco de um macaco 
 
Vira macaco, vira macaco 
Você virou, você virou um macaco 
Pula macaco, dança macaco 
Você virou, você virou um macaco 
Virou, virou uma macaco 
 

Neste momento num elemento 
Fedorento que é a besta de um 
jumento 
 
Vira jumento, vira jumento 
Você virou, você virou um jumento 
Pula jumento, dança jumento 
Você virou, você virou um jumento 
Virou, virou uma jumento 
 
Acho que este pó mágico 
Minha mãe quando criança 
Usou pra ficar bem linda, perfumada 
Charmosinha e fantástica 
Se você não acredita 
Estão eu vou te transformar 
Numa mosquita e fedida 
De uma danada de uma barata 
 
Vira barata, vira barata 
Você virou, você virou uma barata 
Pula barata, dança barata 
Você virou, você virou uma barata 
Virou, virou uma barata 
 
E vocês que estão ouvindo 
Parece que não acreditam 
Na varinha e no pó mágico 
Vocês pensam que é mentira 
Então nós vamos transforma-los 
Agorinha, adivinha numa bichinha 



Acho que esta varinha 
O meu pai quando criança 
Usou pra ficar bem forte, rico, 
Belo e o máximo 
Pois você não acredita 
Então eu vou te transformar 
 

Bem burrinha, vocês vão virar 
Um galinheiro de galinha 
 
Vira galinha, vira galinha 
Você virou, você virou uma galinha 
Pula galinha, dança galinha 
Você virou, você virou uma galinha 
Virou, virou uma galinha 
 

 

Registrem esse momento com foto e guardem, posteriormente será 

solicitado para impressão na escola, ou escreva um relato de como foi à 

experiência. Sua participação é muito importante para nós!  

 

Leitura de história: A Galinha Ruiva 

Objetivo: Proporcionar situação de leitura entre pais e filhos e contribuir para 

que se crie o hábito da leitura em família.  

Contextualização: Na escola escutamos várias histórias, pois auxilia no 

desenvolvimento integral da criança, desenvolve o afeto, amplia conhecimentos 

e enriquece o vocabulário, além de permitir uma viagem ao mundo sem que o 

leitor saia do lugar. 

Atividade:  

Ler a história a seguir: 

A Galinha Ruiva 

Recontada por: Linda Rode 

Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos.  

Um dia, a galinha encontrou em seu quintal, um grão de trigo. Ela pensou que 

se plantasse o grão de trigo, quando estivesse maduro e pronto para colher, 

poderia fazer um pão delicioso.  

Como era muito trabalho e a galinha precisaria de muito trigo para fazer o pão, 

ela resolveu pedir ajuda para seus amigos. Será que eles poderiam ajudar a 

plantar o grão de trigo?  

Pensando assim, a galinha pediu ajuda aos amigos gato, cachorro e pato, mas 

todos responderam que não podiam ajudar. 

A galinha então, plantou, regou, colheu, moeu e assou o pão sozinha, sem 

nenhuma ajuda, pois ninguém queria ajudá-la. 

Quando o pão estava pronto, com aquele cheirinho delicioso, os amigos 

apareceram e a galinha perguntou quem queria comer. O gato, o cachorro e o 

pato responderam que queriam. 



A galinha respondeu que ninguém quis ajudá-la a plantar, regar, colher, moer e 

fazer o pão, então, agora ela não precisava da ajuda deles para comer. E foi 

isso que ela fez, comeu todo o pão somente com seus pintinhos. 

Você também pode ouvir a contação desta história no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ccdm0oyFN0w     

- Após ouvir a história você pode conversar com sua família: 

 Já conhecia esta história? 

 O que achou dos amigos da galinha? 

 A galinha agiu corretamente ao não dar o pão para os amigos? 

 O que você faria se fosse a galinha?  

 Você mudaria o final desta história? 

- Depois desta conversa, você pode pegar a massinha que ganhou no seu 

material e moldar os personagens da história, que eram: a galinha, os 

pintinhos, o gato, o cachorro e o pato. Se você não quiser fazer com a 

massinha, não tem problema, pode desenhar os personagens. 

- Agora, com os personagens feitos, você pode contar a história para seus 

familiares e depois quando retornarmos, contará para todos na sala como foi 

esta experiência. 

 

Brincadeira “O mestre mandou” 

Objetivo: Conhecer e nomear as partes do corpo. 

Contextualização: Na escola, através das rodas de conversa, brincadeiras e 

músicas aprendemos a nomear as partes do corpo. Também realizamos muitas 

atividades, com movimentos diversos, utilizando nosso próprio corpo. Vamos 

brincar? 

Atividade: 

- Primeiro, deve escolher uma ou mais pessoas da sua família para brincar com 

você; 

- Agora escolham quem será o “mestre”. A brincadeira será assim: 

 A pessoa que foi escolhida para mestre falará: “Seu mestre mandou” 

 Os outros falarão: “Fazer o quê?” 

 O mestre então, falará o nome de uma parte do corpo e todos devem 

colocar as mãos nesta parte. Vou dar alguns exemplos: boca, olhos, 

orelhas, nariz, braços, pernas, pés, coração, cabeça e etc. 

- Após brincarem algumas vezes, podem mudar quem será o mestre e brincar 

mais um pouco. 

- Depois disso, podem também mudar a brincadeira para ao invés de falarem 

as partes do corpo, realizarem movimentos diversos e os outros copiam. Os 

movimentos podem ser: pular, deitar, rolar, ficar em um pé só, bater palmas, 

bater os pés, rodar em volta do corpo e o que mais sua imaginação permitir.  



Música: Cabeça, ombro, joelho e pé 

Que tal agora cantarmos aquela música que fala das partes do corpo fazendo 

os gestos? Vamos relembrar? 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 

Olhos, ouvidos, boca e nariz 

Cabeça, ombro, joelho e pé 

Joelho e pé 

- Agora descanse um pouquinho e beba água.  

Vamos fazer o registro de tudo o que fizeram hoje?  

Pegue o caderno ou uma folha e desenhe como foi sua brincadeira, desenhe 

você e as pessoas que brincaram com você fazendo os movimentos. Vai ser 

divertido!   

Não se esqueça de guardar este registro para levar para escola quando 

retornarmos. 

 

Meu corpo 

 

Objetivo: Nomear e reconhecer as partes do corpo, se expressando 

corporalmente. 

Contextualização: Na escola realizamos muitas brincadeiras, onde você e 

seus amigos puderam aprender e conhecer sobre as partes do corpo.  

 Atividade: Agora para relembrar uma das atividades escute a música 

"Desengonçada da Bia Bredan" disponível em https://youtu.be/qZt7-Yl5rMA 

Você deverá acompanhar dançando, fazendo coreografia e apontando as 

partes mencionadas na música. Segue a letra da música caso você encontre 

alguma dificuldade para acessar o vídeo. 

 

Vem dançar, vem requebrar 

Vem fazer o corpo se mexer 

Acordar 



É a mão direita, mão direita, mão 

Direita agora 

A mão direita, que eu vou acordar 

É a mão esquerda, a mão esquerda 

A mão esquerda agora 

As duas juntas que eu vou acordar 

É o ombro direito, é o ombro direito 

É o ombro que eu vou acordar 

É o ombro esquerdo, é o ombro 

Esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 

É o cotovelo direito, é o cotovelo 

Direito 

É o cotovelo que eu vou acordar 

É o cotovelo esquerdo, é o cotovelo 

Esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 

É o braço direito, é o braço direito 

É o braço que eu vou acordar 

É o braço esquerdo, é o braço 

Esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 

É o joelho direito, é o joelho direito 

É o joelho que eu vou acordar 

É o joelho esquerdo, é o joelho 

Esquerdo 

Os dois juntos que eu vou acordar 

É o pé direito, é o pé direito, é o 

Pé direito agora 

É o pé direito, que eu vou acordar 



É o pé esquerdo, é o pé esquerdo 

É o pé esquerdo agora 

Os dois juntos que eu vou 

Acordar 

É a cabeça, os ombros, as mãos 

Cotovelos e braços 

Que eu vou acordar 

A cintura, a barriga, o bumbum 

Os joelhos 

Tudo junto que eu vou acordar 

 

Após se exercitar junto com os seus familiares, você deve procurar em casa 

uma foto do seu rostinho, recortar e colar em uma folha de sulfite. 

 Depois você deve desenhar as partes do corpo que faltam, usando giz de 

cera, lápis de cor ou canetinha. Caso não tenha a foto poderá recortar um rosto 

em algum livro ou revista.   

E mais uma vez não se esqueça de guardar com muito cuidado para mostrar 

para os seus colegas e professora no retorno. 



 

 

Fonte: :https://i.pinimg.com/564x/16/97/c4/1697c4e54df52b695f1ee71b22450f53.jpg 

 

 HIGIENE 

 

Objetivo: Reconhecer que os hábitos de autocuidados são necessários para 

manter a saúde. 

Contextualização: Na escola em nossas rodas de conversas falamos bastante 

sobre a importância de nos cuidar para evitar nos contaminar pelo coronavírus 

ou outro vírus e uma das coisas que aprendemos foi como devemos lavar as 

mãos. 

Atividade:  

Convide a sua família para assistir o vídeo "Lava Lava" de Grandes 

Pequeninos disponível em https://youtu.be/4MAfnbci0Wg e relembre como é a 

maneira correta de lavar as mãos. Se você não conseguir acessar não se 

preocupe, segue algumas dicas e imagem para que você possa relembrar. 



 

                                            Fique esperto e siga as dicas: 

- Aplicar sabão ou detergente nas mãos. 

- Esfregar as palmas das mãos. 

- Esfregar todos os dedos, e os espaços entre eles. 

- Lavar os punhos, que são partes que encostam na boca e olhos. 

- Esfregar as pontas dos dedos e as unhas. 

- Retirar o sabão com água e enxugar bem, com um pano limpo e seco. 

 

Fonte:https://www.peruhop.com/wp-content/uploads/coronavirus-viagem-

peru.jpg 

 Chegou a hora de praticar! 

Junto com um adulto, vá até uma pia e lave as mãos, não se esqueça de lavar 

bem direitinho para acabar com o vírus que ficam nas nossas mãozinhas. 

Vamos ver se você prestou bastante atenção e aprendeu direitinho! Agora você 

poderá ensinar alguém que mora em sua casa a lavar as mãos da maneira 

correta.  

Em seguida solicite ajuda para alguém da sua família para procurar em jornais, 

revistas ou livros imagens de pessoas higienizando as mãos. Realize uma linda 

colagem e não se esqueça de guardar e levar para a escola para compartilhar 

com seus colegas e professora.  

Se em sua casa não tiver material para recortar, não se preocupe, faça um 

lindo desenho.  

Capriche! E não se esqueça de lavar sempre as mãos. 

 



PARLENDA COM AS MÃOS 

 

OBJETIVO: Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções criando rimas, 

alterações e ritmos 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola trabalhamos com muitas músicas, 

parlendas, poemas etc, pois as crianças apreciam bastante, tornando assim a 

aprendizagem significativa e prazerosa. Por isso em família converse com a 

criança que hoje vamos brincar com as mãos, e que cada dedinho nosso tem 

um nome, assim como nós. Pergunte: 

Você sabia que nossos dedinhos têm nomes? 

 Você sabe o nome deles? 

Então vamos aprender o nome de cada um brincando. 

Posicione-se de frente para a pessoa que escolheu para ser seu par na 

brincadeira, 

Peça para a criança que lhe apresente uma das mãos abertas.  

À medida que recitar a parlenda, indique o dedo correspondente na mão da 

criança. 

      DEDO MINDINHO 

      SEU VIZINHO 

      PAI DE TODOS 

      FURA-BOLO 

      MATA-PIOLHO 

Repita a parlenda brincando com a mão da criança 

Em seguida a crianças deve ser incentivada a brincar de recitar essa parlenda, 

indicando cada dedo na mão do parceiro. 

Solicitem que os participantes repitam com você a parlenda, mostrando cada 

dedo ao recitar os versos. 

Após se divertirem pergunte para a criança: 

 Por que acham que os dedos receberam esses nomes? 

  Observe as hipóteses faladas e ajude-as compreender os nomes 

usados. 

 

Pegue uma folha de sulfite ou de caderno para cada participante e caneta, lápis 

de cor, canetinha ou giz de cera. 



Contorne uma das suas mãos em uma folha de sulfite ou caderno, peça a 

ajuda para quem brincou com você. 

Depois pode trocar os desenhos, pintando um a mão do outro, e se tiver algum 

detalhe na mão (como unha pintada, anel, pintinhas etc.) pode desenhar 

também. 

Quando os desenhos estiverem prontos podem recitar novamente a parlenda e 

indicar os dedos correspondentes no próprio desenho. 

SUGESTÂO: 

Podem contar os dedos das mãos (começando uma mão e depois a outra e 

perguntar o que observaram, depois juntar as duas etc.). 

Os desenhos podem ser recortados pelo adulto e depois quando voltar às 

aulas trazer para montarmos um painel. 

 

BRINCADEIRA: BATATA-QUENTE 

OBJETIVO: Participar de situações que estimulem a concentração, a 

observação, a agilidade e a velocidade. 

Construir fantoche e ampliar sua linguagem oral 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A brincadeira faz parte do universo infantil e por meio 

delas as crianças aprendem, interagem, e se divertem, por isso vamos brincar 

em família de batata quente. 

Atividade: 

Pegue uma batata e converse com a criança sobre o alimento: 

 Qual o nome deste alimento? 

 Você gosta ou não de batata? 

 Como podemos fazê-la? (cozida, assada, purê etc.). 

Deixe a criança observá-la, manusear e explorar, sentindo a textura. 

Agora iremos brincar! Eba! 

 Explique para seu filho que quando você era criança brincava de batata 

quente ou diga se você nunca brincou e irá aprender a brincar juntos. 

 Você sabia que existe uma brincadeira com o nome de batata quente? 

Sentados em família faça as explorações e converse bastante com a crianças, 

para que possa expressar todas as suas observações e curiosidades. Depois 

inicie a conversa sobre a brincadeira, com a batata quente. 

 Procedimento:  

 Devemos formar um círculo e permanecer sentados, voltados para 

dentro com as pernas cruzadas. 

 Escolha uma pessoa pra começar (esta pessoa tem que ficar em pé de 

costas para o círculo) e recitar a parlenda: 



 

BATATA -QUENTE ,  

QUENTE, QUENTE,  

QUENTE, QUENTE,  

QUEIMOU.... 

 

 Enquanto isso os participantes da roda passam a batata de uma pessoa 

pra outra até que a pessoa grita: Queimou!  

 Neste momento a pessoa que ficou com a batata na mão irá no lugar da 

que estava falando e virada de costas para a roda reinicia a brincadeira, 

dando continuidade ao jogo recitando a parlenda. 

Observações: 

 O importante é a diversão em família e aprender brincando. 

 Se por acaso não tiver a batata, realize a brincadeira algum objeto macio 

ou com o desenho de uma batata, (Neste momento também dá para 

explorar a criatividade, para fazer o desenho, para ficar durinho e não 

rasgar durante a brincadeira, cole num pedaço de papelão e recorte o 

formato da batata).  

 

Fantoche do Sr Batata 

Depois da brincadeira aproveite a batata e monte um boneco usando canetinha 

para fazer os olhos e boca. (pode ser a batata doce, se não tiver batata, faça 

um desenho de batata e use sua criatividade). 

Inicie uma nova brincadeira com fantoche feito de batata, brincando de contar 

histórias inventadas. 

Aproveite esse momento para inventar histórias com as crianças usando o Sr 

Batata como personagem principal. 

Divirtam-se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


