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Aos educandos e suas famílias,  

 

 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar 

continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizaremos atividades 

específicas para turma da Educação Infantil – Fase I. 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! Até breve! 

 

Professoras: Juliana, Luciane, Sonia, Leidiane,Ana Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

EMEB HENRIQUE DE SOUZA FILHO 

 
 

 

ATIVIDADE -  1 

Tema:  CRIANDO TINTAS VEGETAIS  

Objetivo: ampliar a percepção estética, estimular a criação artística e trabalhar 

os aspectos sensoriais e  coordenação motora . 

Contextualização: O mundo das cores atrai crianças de todas as idades, com 

essa atividade a criança será envolvida e estimulada a criar seus próprios 

pigmentos que, por sua vez, podem ser extraídos de vegetais, plantas, flores e 

frutas. 

Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Você vai precisar de beterraba, cenoura ou couve, Água e liquidificador. 

Dependendo da quantidade do vegetal que será usado, acrescente um pouco 

de agua e bata no liquidificador até liquidificar tudo. Em seguida esprema o 

liquido em um  pano, coe e guarde a tinta obtida em um vidro tampado. 

Mostre a criança ás cores que formam- se após essa experiência. 

Note que da beterraba se dará a cor vermelha; da cenoura, a amarela, e da 

couve , a verde. 

Após a produção da tinta, oriente a criança a desenhar ou  pintar com pincel ou 

com as próprias mãos em folhas de sulfite ou no caderno.  

 

ATIVIDADE - 2 

Tema:  IMAGEM NO ESPELHO 

Objetivo: Conhecer o próprio corpo, reconhecer, localizar e nomear partes do 

corpo, perceber a importância de hábitos de higiene e cuidados com o corpo e 

compreender o esquema corporal. 

Contextualização: Conhecer e descobrir o mundo, o novo, é algo pelo qual as 

crianças tem muita curiosidade. E o corpo é a principal ferramenta que elas 

usam para explorar tudo o que nele há e de formas diferentes. 

Conhecer o próprio corpo é essencial e inicia- se desde a primeira infância. 
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Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Comece explicando a criança sobre o que acontece quando nós olhamos no 

espelho ( podemos ver a cor das nossas roupas, olhos, boca, nariz) estimule a 

criança a dizer o que ela vê , quando se olha no espelho.  

Peça para que a criança fique na frente do espelho e coloque uma música e 

dance. 

Depois, oriente alguém da família formar dupla com a criança e diga que um 

deles será o espelho e tudo que a pessoa fizer o outro deve repetir e reproduzir 

os movimentos do primeiro. 

 

ATIVIDADE - 3  

Tema:  REMEXENDO O QUADRIL  

Objetivo: Potencializar o desenvolvimento cognitivo, equilíbrio, concentração , 

compreensão do próprio corpo. 

Contextualização: As crianças desde muito pequenas, adoram ouvir músicas 

e dançar. É necessário enxergamos a dança não somente como diversão, mas 

também como momento de aprendizado. Através da dança a criança, 

desenvolve sua linguagem artística, coordenação motora, socialização e 

criatividade. 

Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Proponha para a criança que movimente o quadril em diferentes direções sem 

mexer o tronco. Ela pode fazer diversos movimentos com ele, oscilando para a 

esquerda, para a direita, para a esquerda, para frente para trás.  

Depois, peça os mesmos movimentos, mas com os pés unidos. 

Peça esses movimentos em ritmos diferentes, colocando músicas divertidas. E 

também peça que a criança alterem o ângulo das penas (aberto, fechado, para 

frente para trás). 

Vamos, lá coloque toda a família para remexer o quadril!! 
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ATIVIDADE - 4 

TEMA: RESPIRANDO COMO ELEFANTES 

Objetivo: Essa atividade tem como objetivo trabalhar a respiração, contribuir 

no desenvolvimento da fala e melhorar a qualidade de vida. 

Contextualização:.Cada criança que chega ao mundo respira de forma 

correta, elas o fazem de modo profundo e usam o diafragma. Porém, à medida 

que crescem, seja pelas posturas ou pelo estilo de vida, vão perdendo essa 

habilidade natural. 

Portanto, ensinar-lhes por meio de brincadeiras como respirar “bem” lhes 

permitirá recuperar essa capacidade esquecida para ganhar qualidade de vida. 

Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Para realizar a brincadeira, devemos seguir os seguintes passos: 

 As crianças precisam ficar em pé e com as pernas levemente 

separadas. 

 Vamos indicar que elas vão se transformar em elefantes e que vão 

respirar como eles. 

 Devem pegar o ar pelo nariz de forma profunda e, quando o fizerem, 

levantarão seus braços como se eles fossem a tromba do animal, 

tentando fazer com que o abdômen se expanda. 

 Depois, será o momento de expirar. Para isso, eles devem soltar o ar 

pela boca de forma sonora e abaixar os braços enquanto se inclinam um 

pouco levando a “tromba do elefante” para baixo. 

 Repita a atividade 5 vezes. 

               Lembrando que é preciso fazer este exercício devagar. 
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ATIVIDADE- 5 

Tema: BRINCADEIRA  MORTO  VIVO 

 Objetivo: desenvolver a observação; atenção, agilidade, percepção auditiva e 

reflexos rápidos. 

Contextualização: O brincar é uma das atividades fundamentais para 

desenvolver as capacidades e habilidades das crianças, além de proporcionar 

a construção da cooperação, solidariedade partilha, integração e o cuidar em 

práticas sociais significativas dentro e fora do ambiente escolar. 

 Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

O familiar irá dispor as crianças enfileiradas na horizontal, cada vez que a 

pessoa falar MORTO, as crianças devem se agachar e quando ele falar VIVO 

eles devem se levantar, o familiar deverá ir falando cada vez mais rápido para 

que as crianças se confundam, quem errar sairá da brincadeira até que fique 

apenas o vencedor, depois a brincadeira recomeça novamente. 

 

 

Boa brincadeira em família!!!! 
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