
EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase II 

Aos educandos e suas famílias, 

  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar continui-

dade 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.  

 

Fábula Africana: O Macaco e o Jacaré 

 

Contextualização: 

Em virtude da leitura diária na escola damos continuidade com mais uma história que é 

um momento muito apreciado pelas crianças. 

 

Objetivo: Desenvolver comportamento leitor e aumentar o repertório de histórias das 

crianças, além de proporcionar um momento prazeroso da criança com a família. 

 

Atividade: 

1- Informar à criança que ela assistirá a um vídeo que contém uma contação de historia 

chamada “O macaco e o Jacaré”. 

 

2- Antes do vídeo perguntar se a criança já conhece a história, caso contrário peça para 

imaginar sobre o que pode ter uma história através do título “O macaco e o Jacaré”. Peça 

que use sua imaginação e a deixe falar. 

 

3- Coloque o vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=m4DxJL_umxU (a 

historia segue a baixo caso haja dificuldade em acessar o vídeo) 

 



4- Logo após pergunte quem são os personagens, caso ela não saiba, diga a ela que os 

personagens são as pessoas que participam da história podendo ser animais também e 

nessa fábula são o macaco e o jacaré. 

 

5- Pergunte se gostou e o porquê, sempre deixando a criança expressar-se. 

 

6- Pergunte se a atitude do Jacaré foi legal e se mentir é uma coisa boa. 

 

7- Ao final peça que registre em uma folha, fazendo um desenho bem bonito sobre a 

história. 

 

Segue o texto para leitura: 

 

O Macaco e o Jacaré 

 

Era uma vez um jacaré que vivia na beira do rio e acordou com uma vontade imensa de 

devorar um coração de macaco. Havia também um macaco que morava em uma 

mangueira do outro lado da margem. Foi quando o crocodilo, o avistou e pensou, “humm, 

estou com vontade de comer coração de macaco no jantar!” Então ele disse ao macaco: 

__Oi Sr Macaco desça já desta árvore para brincar comigo! 

__Minha mãe disse que não posso brincar com estranhos __ disse o macaco! 

__Mas eu quero lhe mostrar uma mangueira maior do que esta, e está carregada de 

mangas deliciosas que fica do outro lado do rio. 

__Ah é?! Mas eu não sei nadar não posso ir __ respondeu o macaco meio desconfiado. 

__Não tem problema, é só subir nas minhas costas que eu te levo lá __respondeu o 

jacaré sorrindo, certo que tinha ganhado sua presa. 

O macaco então subiu em suas costas e quando percebeu já estava no meio do rio. Ao 

chegar lá o jacaré começou a mergulhar ainda com o macaco nas costas tentando 

afundá-lo. 

__Socorro! Socorro! Estou me afogando! __ apavorado gritou o macaco. 

__Ah seu macaco hoje eu como seu coração no jantar, ninguém mandou ser tão burro de 

cair na minha conversa __ o jacaré falou sorrindo. 

__Sério Sr Jacaré? Se eu soubesse teria trazido meu coração, mas acontece que o 

senhor não me disse nada e acabei deixando em casa __ lamentou-se o macaco. 



__Então você deixou seu coração lá na mangueira?__ Perguntou o jacaré sem acreditar 

no que estava acontecendo. 

__Oh sim! __ exclamou o macaco. 

__ Nesta floresta perigosa os macacos deixam seus corações em casa para ninguém 

roubar, porém o senhor me leva até as mangas deliciosas do outro lado da margem, e 

quando voltarmos o senhor me deixa em casa e entrego-lhe o meu coração. O que acha? 

O jacaré querendo ganhar o coração o mais rápido possível lhe deu-lhe a ordem: 

__Não, não, vamos primeiro pegar seu coração! 

__Sim, Sr Jacaré o senhor é quem manda! __ disse o macaco feliz pela ideia ter dado 

certo. 

E assim o jacaré mais que depressa deu meia volta e parou na margem do rio na 

mangueira onde o macaco vivia. Ele subiu na árvore e jogou uma manga na cabeça do 

jacaré. 

__Meu coração está aqui em cima, jacaré estupido! Volto já, já! __disse o macaco que 

saiu mata adentro. 

Dizem que até hoje o jacaré esta esperando o macaco trazer o coração, e sabe quando 

isso acontecerá? NUNQUINHA!!! 

 

Fonte video: “ História o macaco e o jacaré – Vídeos infantis e outras coisas, por Rúbia 

Mesquita na   TV Tindolelê, produzido pela Ilha3. Tudo para crianças.” 

 

 

Massinha Caseira de Modelar Comestível 

 

A atividade de hoje consiste no passo a passo da fabricação da massinha e ao término 

deixar a criança manuseá-la da maneira que desejar. 

 

Contextualização: 

 

O momento da massinha de modelar é muito apreciado pelos pequenos. Ao manusear a 

massinha que na escola já vem pronta, podemos perceber que dão forma a sua 

imaginação e criatividade compartilhando com seus colegas suas obras de arte. Por esse 

motivo, escolhemos essa atividade para dar continuidade em seus lares, propiciando um 

momento harmonioso entre criança e família na fabricação também, da própria massinha. 

 



Objetivo: 

 

Desenvolver a coordenação motora fina, sensações, criatividade, concentração e até 

mesmo a oralidade. 

 

Atividade: 

 

1- Explicar a criança que hoje vocês farão a receita da massinha; 

 

2- Segue a receita: 

 

 1 xícara (chá) de farinha¼ xícara (chá) de sal 

 1 colher (chá) de óleo 

 1 pacotinho de suco em pó (cor desejada para a massinha) 

 ⅔ xícara  de  chá (130ml) de água 

 

  Modo de preparo: 

 Em um recipiente coloque os ingredientes secos, menos o suco em pó, e reserve; 

 Leve a água para ferver, e assim que ferver adicione o óleo junto da água; 

 Vá despejando a água com óleo fervido sobre a mistura de ingredientes secos; 

 Misture bem e depois adicione o suco em pó para dar cor à massinha de modelar. 

 

 

3- Terminando a receita, peça que construa objetos, animais e o que a criança quiser, use 

a imaginação e divirtam-se! 

 

Dica: Para que não faça muita sujeira, utilize um plástico como a apoio ao manusear a 

massinha. 

 

 

 Fábula: A Cigarra e a Formiga 

Autor: Esopo 



Contextualização: A atividade de hoje se trata de uma fábula. Mas o que é uma 

fábula? Fábula nada mais é, que uma pequena história que sempre termina com um 

ensino, mais conhecido como “moral da história”. Os personagens geralmente são 

animais ou objetos que falam. Dando continuidade as leituras diárias realizadas em 

sala de aula, trago a importância do estimulo à leitura e desenvolvimento de 

comportamento leitor. 

Objetivo: Desenvolver a imaginação 

- Estimular o gosto pela leitura; 

- Despertar o senso crítico da criança sobre valores de certo ou errado; 

- Motivar a criança a ser persistente. 

 

Atividade: 

1- Antes de começar a ler a história para a criança, destaque o título e o autor da fá-

bula  

2- Pergunte a criança se já conhece a história. 

3- Caso positivo peça que ela conte a história. Caso a resposta seja negativa per-

gunte a ela o que acha através do título o que pode conter nessa história. 

4- Deixe a criança imaginar, deixe-a falar. 

5- Logo após  comece a contar a história conforme segue abaixo. 

 

 

 

Fábula: A Cigarra e a Formiga 



 

 

 

 

Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar 

com o futuro. Esbarrando numa formiguinha, que carregava uma folha pesada, perguntou: 

- Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para gente aproveitar! O verão 

é para gente se divertir! 

- Não, não, não! Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora 

para guardar comida para o inverno. 

Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. 

Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. 

Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha carregando outra pesada folha. 

A cigarra então aconselhou: 

- Deixa esse trabalho para as outras! Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, vamos 

cantar! Vamos dançar! 

A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou 

encantada. Resolveu viver também como sua amiga. 

Mas, no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou 

feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. 

A rainha das formigas falou então para a cigarra: 

- Se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender, cigarra! Vai passar fome e 

frio. 

A cigarra nem ligou, fez uma reverência para rainha e comentou: 

- Hum!! O inverno ainda está longe, querida! 

Para cigarra, o que importava era aproveitar a vida, e aproveitar o hoje, sem pensar no 

amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de 

tempo. 

Certo dia o inverno chegou, e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado 



e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. 

Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. 

Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. 

Naquela hora, apareceu a rainha das formigas que disse à cigarra: - No mundo das 

formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever: toque e 

cante para nós. 

Para cigarra e paras formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. 

 

 

6 - Agora que chegou ao final pergunte se o que aconteceu na fábula tem haver com o 

que ela pensou. 

7 - Depois pergunte o que ela aprendeu através dessa história de modo que ela fique à 

vontade para falar. 

8 - Peça que seu filho realize o registro através de um desenho sobre a fábula. 

Sugestão peça para que use a tinta guache que recebeu no kit materiais escolares, 

podem usar pincéis se tiverem ou o próprio dedo. Lembre se de limpar os pincéis ao 

trocar a cor, ou lavar os dedinhos toda vez que trocarem de cor. 

Guarde o desenho com carinho, pois quando voltarmos para a escola iremos mostrar 

para os colegas e professora. 

 

 

 

Jogo Simbólico: Repórter e Entrevistados. 

 

Contextualização: O jogo simbólico faz parte do cotidiano escolar, caracterizado por 

recriar a realidade, ele estimula a imaginação e a fantasia da criança, favorecendo a 

interpretação e ressignificação do mundo real.  

 

Objetivo: Favorecer a interação com o outro e desenvolver a oralidade.  

 

Atividade: 



 

Olá família, e queridos alunos.  

 

Hoje venho trazer uma proposta de brincadeira simbólica que é uma atividade onde 

podemos imaginar ser o que quisermos.  

Vou propor a vocês fazer de conta que as crianças são repórteres de televisão, rádio ou 

youtubers, igual os que eles conhecem. 

Os adultos serão as pessoas entrevistadas. 

Podem também imaginar que estão em um programa de televisão, ou criar um programa, 

uma live de sua família, ou fazendo de conta que vocês são os câmeras e através de 

seus celulares ou outro objeto, estão gravando a atuação deles, para colocar na internet, 

assim seus filhos vão poder entrar nessa brincadeira.  

Explique a eles como fazer, ou se já viram na televisão como é uma entrevista, usem a 

criatividade.  

 

Seus filhos vão entrevistá-los, querendo saber: 

 

1. Qual o seu nome e idade? 

2. Quais eram as brincadeiras que vocês faziam quando eram crianças? 

3. Qual era a brincadeira que você mais gostava? E por quê? 

4. Quem brincava com você? 

5. Onde brincavam? 

Explique bem detalhadamente uma das brincadeiras que você mais gostava para a 

criança. Que seja possível brincarmos em casa agora.  

Brinque com a criança, demonstrando a brincadeira e adaptando se for necessário.  

Tire uma foto, e guarde no seu celular, para que possamos compartilhar com todas as 

crianças. 

Quando voltarmos para a escola iremos fazer um painel coletivo, com essas fotos das 

brincadeiras que aprenderam com a família e iremos ensinar os colegas a brincar também. 

 

Família aproveitem esse momento para estarem mais pertos dos seus filhos, tenho 

certeza que será uma atividade muito gostosa e vocês sempre se lembraram desse 

momento com muita alegria. 



 

HISTÓRIA: CACHINHOS DOURADOS  

 

Objetivo: Proporcionar noções de tamanho e grandeza, situação de leitura entre pais e 

filhos, estimular o gosto pela leitura e criar o hábito de leitura em família. 

 

Contextualização: A hora da história é um momento bastante apreciado na escola pelas 

crianças, e nele elas têm a oportunidade de expressar suas ideias, opiniões, sentimentos, 

experiências, entre outros. 

 

Atividade: 

Comanda: acessar o link da história Cachinhos Dourados, disponível em: 

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

Apresente a capa do livro digital para a criança, identificando o título e o nome do 

autor. 

Pergunte para a criança: Você já conhece essa história? O que você acha que vai 

acontecer? 

Faça a leitura em voz alta, certificando de que a criança está acompanhando, e 

antes de terminar a história, faça uma pequena pausa e pergunte: Como você acha que 

vai acabar essa história? 

Ao terminar a história, perguntar: Você gostou da história? Você concorda com a 

atitude da cachinhos dourados entrar na casa dos três ursos sem ser convidada e mexer 

nas coisas deles? 

Caso não consiga acessar ao link, basta ler a história Cachinhos Dourados, a 

seguir: 

 

Cachinhos Dourados  

Autor: Robert Southey 

Era uma vez uma bela família de ursos que vivia em uma floresta, bem distante. 

Toda semana, o papai urso, a mamãe ursa e seu filhinho ursinho, saíam para passear na floresta 

pela manhã, antes do almoço. A sabida mamãe ursa já deixava a mesa posta antes de sair, assim 

poderiam comer logo que voltassem do passeio. 



Mas um dia, logo após a família urso ter saído para seu passeio semanal, uma garotinha que estava 

perdida na floresta foi parar perto da casa da família urso. Ela era loira e tinha o cabelo encaracolado, 

então a chamavam de Cachinhos Dourados. 

Cachinhos Dourados estava com muita fome e sentiu o cheiro da comida que vinha de dentro da 

casa. Ela chamou e bateu à porta mas ninguém atendeu, os ursos estavam passeando. 

Então ela entrou e viu à mesa 3 pratos de uma sopa com um cheiro delicioso e resolveu provar a 

sopa. No maior prato da mesa a sopa estava muito quente e ela não conseguiu provar. Então pegou 

outra colher, provou a sopa que estava no prato médio e ela estava muito fria. Por último, provou a 

sopa que estava no prato menor e estava morninha e deliciosa! 

Depois de satisfeita, ela precisava sentar para descansar um pouco. Cachinhos Dourados estava já 

há muito tempo perdida e vagando pela floresta. Viu então 3 cadeiras: a primeira cadeira era muito 

grande para ela se sentar e a segunda estava muito larga e ela ficava escorregando. E quando 

sentou na terceira cadeira, que era bem pequenininha, ela se espatifou no chão e quebrou a cadeira 

toda! 

Então Cachinhos Dourados foi procurar outro lugar para descansar na casa e encontrou 3 camas em 

um quarto no andar de cima. Ela foi se deitar na primeira cama que era a maior. E a cama era muito, 

muito dura! 

Depois foi se deitar na segunda cama, a média, mas ela afundou no colchão que era muito mole. Na 

cama menor ela ficou bem mais confortável: tinha um tamanho perfeito e era muito quentinha. Ela 

ficou tão relaxada que acabou adormecendo ali mesmo. 

Então a família urso estava voltando do seu passeio e, assim que chegaram perto de casa, já 

perceberam alguma coisa errada: a porta estava aberta! 

Entraram, encontraram a sala toda desarrumada e a cozinha bagunçada: 

– Alguém tomou minha sopa e quebrou minha cadeirinha! – disse o ursinho 

– Quem foi que bagunçou toda a mesa? – perguntou o papai urso 

Quando chegaram no quarto a mamãe urso gritou: 

– Alguém deitou na minha cama! Está toda desarrumada! 



Mas o ursinho, assim que chegou perto da sua caminha percebeu que a Cachinhos Dourados 

dormia nela. 

– Papai! Mamãe! Venham ver! Tem uma menina dormindo aqui na minha cama! 

Então, com toda aquela gritaria, a Cachinhos Dourados acordou assustada com tantos ursos! Ela 

achou que iriam atacá-la e saiu correndo para pular a janela. Se não fosse o papai urso segurar a 

Cachinhos, ela teria se espatifado lá embaixo! 

A família urso então finalmente conseguiu acalmar a Cachinhos Dourados. Explicaram que aquela 

era a casa deles, por isso estavam lá. Cachinhos Dourados e a família dos ursos ficaram muito 

amigos. Os ursos ajudaram a Cachinhos a voltar pra casa e ela prometeu que nunca mais iria mexer 

nas coisas de outras pessoas sem autorização. 

E nem se afastar de casa! 

Fonte: https://www.historiaparadormir.com.br/cachinhos-dourados/ 

 Agora junto com a criança, recorte três círculos de papel de tamanhos diferentes, 

um círculo grande, um círculo médio e um círculo pequeno. Em seguida, esses círculos 

irão servir como o rosto dos três ursos: O círculo grande será o rosto do papai urso, o 

círculo médio será o da mamãe urso e o círculo pequeno será o rosto do ursinho.  

Essa atividade está contextualizada com a história que acabamos de ouvir, pois nela a 

todo o momento faz-se comparações entre os tamanhos das cadeiras, dos pratos, das 

camas etc.  

Após recortar os círculos, a criança irá colá-los em uma folha que poderá ser de sulfite, 

caderno de desenho ou onde achar melhor.  

E depois, irá completar o restante do corpo dos três ursos, desenhando e não se 

esquecendo de usar bastante criatividade e caprichar nos detalhes!!! 

Dança da cadeira. 

 

Objetivo: Estimular a atenção e agilidade e desenvolver habilidade motora. 

 



Contextualização: Esta é uma brincadeira bastante apreciada pela turma, todos 

participam e já conhecem bem as regras. 

 

Atividade: 

 Organizar algumas cadeiras, almofadas, jornais ou qualquer outro objeto que sirva 

de suporte para que todos os participantes sentem. 

Faça um círculo usando as cadeiras ou outro suporte escolhido.  

Explique que ao som da música todos deverão andar em volta das cadeiras, 

organizadas em círculo, é importante ressaltar que a cada rodada sempre deverá retirar 

uma cadeira para que assim que a música pare, todos os participantes procurem se 

sentar em uma das cadeiras, porém, como haverá uma cadeira a menos, um deles ficará 

sem lugar pra sentar e com isso sairá da brincadeira.  

Ganha o último que conseguir sentar na ultima cadeira. 

Caso em sua casa não tenha muitas pessoas não tem problema, pois três pessoas 

já são o suficiente, só que vamos brincar de outra forma. 

Pegue duas cadeiras. 

Coloque uma longe da outra. 

Vocês terão que correr em volta de uma cadeira. 

  Quando a música parar tem que sentar na cadeira que está longe de vocês. 

Vence quem sentar na cadeira primeira! 

Divirtam-se! 

Jogo da velha  

 

Objetivo:  

 Interagir com os familiares; 

 Estimular o raciocínio lógico e atenção; 

 Conhecer o jogo da velha; 

 Desenvolver a oralidade. 



Contextualização: O jogo da velha é um jogo de regras simples que facilmente a criança 

pode aprender. Além, de ser um passatempo divertido estimula a criança a se relacionar 

com os seus familiares. 

Atividade:  

- Para começar o jogo é necessário fazer o tabuleiro de duas linhas e duas colunas: 

 

- Depois cada jogador escolhe uma marcação, geralmente um xis “X” ou um círculo “O”. 

- Os dois jogadores jogam alternadamente, um de cada vez, na coluna que deseja e que 

está vazia. 

- Termina o jogo quando um dos jogadores conseguem três círculos ou três xis em linha 

quer horizontal, vertical ou diagonal. 

- O jogo também pode terminar empate quando nenhum dos jogadores conseguirem fazer 

os três xis ou os três círculos. 

 

 

Brincadeira: Caça ao tesouro 

Objetivo:  

 Interagir com os familiares; 

 Estimular o raciocínio lógico, atenção e leitura de mapa; 

 Desenvolver a oralidade; 

 Aprender a se localizar, lateralidade e se locomover pelo espaço. 

Contextualização: O jogo caça ao tesouro é uma divertida brincadeira que possibilita a 

interação entre os familiares, além de despertar a curiosidade e imaginação da criança.  

 

Atividade: 

- Escolha primeiro algo que a criança gosta para ser o tesouro.  

Depois procure na sua casa uma caixa ou alguma coisa que possa ser usado como baú 

para guardar o tesouro.  

Em seguida, escolha um lugar para esconder o baú.  



Com isso, utilize o que você tem disponível em casa para elaborar um mapa que será 

entregue a criança para que ela encontre o tesouro (baú).  

Caso a criança esteja chegando perto do tesouro, o adulto pode sinalizar, (exemplo 

quanto mais perto ele fala: Está ficando quente, muito quente, fervendo ou caso contrário, 

se a criança estiver indo para o lado contrário o adulto sinaliza está frio, muito frio, gelado 

congelando etc.). 

 

Brincadeira: Alerta cor 

Objetivo:  

 Interagir com os familiares; 

 Desenvolver a oralidade; 

 Aprender as cores. 

Contextualização: A brincadeira é algo que está presente na Educação Infantil em muitos 

momentos, pois é com a brincadeira que a criança aprende de forma prazerosa e com 

muito mais facilidade.  

Atividade: 

- A brincadeira deve começar com a escolha de uma pessoa para ser o comandante.  

O comandante deve dizer “alerta cor!” e os demais participantes perguntam “que cor?”.  

O comandante escolhe uma cor e todos deverão tocar em algo dessa cor para ficarem 

salvos, caso contrário, estará fora da brincadeira.  

A brincadeira continua até ficar apenas um participante, com isso à brincadeira pode 

recomeçar com outro comandante. 

Divirtam-se ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


