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Aos educandos e suas famílias, 

 

Devido a situação atual em relação ao Covid-19, as aulas foram suspensas em 

nosso Município, logo nos veremos, mas tenha certeza que esse afastamento é 

por uma boa causa: nossa saúde e proteção a vida. 

Neste período tome cuidado e lembre-se: 

 Não é férias; 

 Lave as mãos com frequência, utilizando agua e sabão ou passe álcool 

em gel 70%; 

 Evite sair de casa;  

 Não mantenha contato físico; 

 

As atividades aqui propostas, serão realizadas, nesse período de quarentena, 

com o auxílio da sua família. Leia com atenção as atividades e ajude o (a) 

aluno (a) a realizar as tarefas da melhor maneira possível. 

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. 

 

                                                                                                       Até breve, 

                                   Professoras fase II: Ana Paula, Beatriz, Fabiana e Flávia 
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Reconhecendo o alfabeto e as letras do nome próprio 

 

Objetivo: Identificar as letras do alfabeto, associando aos nomes de 

personagens de desenhos animados. Reconhecer a letra inicial do nome. 

Escrever o nome com ou sem apoio. 

Contextualização: Nas atividades com os nomes próprios trabalhar de forma 

sequenciada ajuda na aprendizagem da grafia. As músicas são uma alternativa 

divertida para aprender as letras do alfabeto e trabalhar o nome próprio. Nesta 

atividade a criança deve identificar as letras do alfabeto associando aos nomes 

dos personagens. 

 

Atividade 1: 

Acesse o link para assistir ao vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI 

 

MÚSICA DO ALFABETO SÓ COM PERSONAGENS INFANTIS (ABC dos 

DESENHOS) 

 

Fonte: imagem retirada do site, 
https://www.google.com/amp/s/www.pinterest.pt/amp/pin/473792823298002209 

A de Alvin e os Esquilos 

B de Ben 10 e Bob Esponja 

C de Cebolinha 

D de Dora 

E de Elsa 

https://www.youtube.com/watch?v=VgUAWAX5dcI
https://tr-cam.com/tr/cebolinha
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F de Fiona 

G de Galinha zinha 

H de Homem Aranha 

I de Incríveis 

J de Jasmine 

K de Kolela 

L de Luna 

M de Mickey e a Minnie 

N de Nemo 

O de Olivia Palito 

P de Patati e Patatá! 

Também tem Porquinha Rosa e o Pocoyo 

e o nosso querido Pato Quá Quá! 

Q de Quinzinho 

R de Rei Leão 

S de Sapo Zé 

T de Talking Tom 

U de Urso 

V de Violeta 

W de Woody, 

Faltam só 3 letras! 

X de X-Men                                                                                                           

Y de Yoshi 

e pra terminar                                                                                                                

Z de Zé Carioca 

Quem ainda não sabia o alfabeto 

Acabou de aprender agora! 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K, L, M, N, O, P, Q, 

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 

Essas foram todas as letras do Alfabeto para você! 

 

https://tr-cam.com/tr/alfabeto
https://tr-cam.com/tr/aprender
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Após assistirem ao vídeo da música do alfabeto, peça a criança que escreva o 

seu nome (se necessário o adulto deverá fazer uma plaquinha para apoio da 

seguinte maneira, escreva numa folha de sulfite ou numa folha do caderno de 

desenho o nome da criança utilizando letra bastão de tamanho grande e 

uniforme, como no exemplo: (DANIEL). Peça a criança que observe como é 

feito o traçado das letras, ficar atento ao tamanho da letra e a sequência das 

letras do seu próprio nome.  

Com o nome já escrito, pergunte qual a letra inicial do nome e juntos façam 

associações com os nomes dos personagens vistos no vídeo.  

Exemplo: Daniel começa a letra D, e no vídeo qual personagem começa com a 

letra D? Resposta: Dora 

(Se desejar faça o mesmo com os nomes dos demais familiares) 

Em seguida peça a criança que aponte e nomeie todas as letras do nome, e se 

necessário ajude a nomear as letras.  

Obs. Assistam ao vídeo quantas vezes for necessário. 

 

Atividade 2 

Escreva o nome da criança conforme modelo abaixo. Uma letra em cada 

retângulo.  Peça a criança que recorte letra por letra, misture-as e em seguida 

monte seu nome com apoio da plaquinha e cole no caderno ou folha avulsa.  

B E A T R I Z 

 

Atividade 3 

Para finalizar peça para a criança desenhar a si mesma e desenhar o seu 

personagem preferido. 
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Associação a quantidades 

 

Objetivo: Relacionar números às suas respectivas quantidades; 

interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão. 

Contextualização: Aprender a distinguir, identificar e associar o numeral 

a sua respectiva quantidade estão entre os objetivos de aprendizagem para os 

alunos da educação infantil. Contudo, precisamos ter muito cuidado com a 

maneira como apresentamos, nesse sentido o principal recurso ainda são as 

atividades lúdicas, como jogos, brincadeiras, músicas, histórias, que atraiam as 

crianças. 

Apresente e cante com a criança a música dos 5 patinhos, 

acompanhando mediante gestos com movimentos referentes à letra da música. 

Exemplo: com os dedos mostrar a quantidade de patinhos.  

Se possível acessem o link abaixo e assistam ao vídeo da música Os 

Cinco Patinhos (animação infantil) - GUGUDADA 

https://www.youtube.com/watch?v=1rk1iOZ8wtM 

 

Os Cinco Patinhos 

Cinco patinhos saíram pra nadar 

Pularam no rio e disseram volto já 

A mamãe pato disse quá quá quá 

Mas só quatro patinhos se puseram a voltar 

 

Quatro patinhos saíram pra nadar 

Pularam no rio e disseram volto já 

A mamãe pato disse quá quá quá 

Mas só três patinhos se puseram a voltar 

 

Três patinhos saíram pra nadar 

Pularam no rio e disseram volto já 

https://www.youtube.com/watch?v=1rk1iOZ8wtM
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A mamãe pato disse quá quá quá 

Mas só dois patinhos se puseram a voltar 

 

Dois patinhos saíram pra nadar 

Pularam no rio e disseram volto já 

A mamãe pato disse quá quá quá 

Mas só um patinho se pôs a voltar 

Um patinho saiu pra nadar 

Pulou no rio e disse volto já 

A mamãe pato disse quá quá quá 

Mas nenhum patinho se pôs a voltar 

 

A mamãe pato saiu pra nada 

Pulou no rio e disse volto já 

A mamãe pato disse quá quá quá 

E os cinco patinhos se puseram a voltar. 

 

Atividade: Primeiramente pegue uma folha de ofício, ou sulfite, ou 

mesmo uma folha do caderno e divida ela em 6 partes; 

Em seguida escreva nesta folha os números de 0 a 5;  

 

 

 

  Soltar aleatoriamente no chão ou na mesa e entregar uma vasilha, balde 

ou prato com vários prendedores de roupas (se não tiver prendedor de roupa 

pode ser utilizado outros objetos: peças de montar, pedrinhas, lápis de cor, 

palitos, etc.)   

Explicar para a criança, que ela precisa observar o numeral e colocar no 

papel o número de prendedores correspondente. Exemplo: no número 1 

colocar um prendedor. Até completar as folhas com os números. Atenção nesta 

0 1 2 3 4 5 
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sequência numérica, o zero representa ausência de quantidade, nenhum 

prendedor será colocado, conversar com a criança sobre isto. 

           

                           

Fonte: imagens arquivo pessoal 

Para finalizar, a criança deverá fazer o registro da música “Os cinco 

patinhos”, por meio do desenho, utilizando lápis de cor, caneta hidrocor, giz de 

cera, ou como desejar. 

 

SOLTANDO A CRIATIVIDADE 

 

Objetivo: Expressar –se por meio do desenhos e pintura. 

Contato e exploração de diferentes materiais usados para o desenho - tinta 

guache e pincel. 

Estimulação da imaginação criadora. 

 

Contextualização: Exploração da tinta guache e criação livre de um desenho. 

 

Atividade: Essa atividade todos os alunos adoram, sendo um momento muito 

feliz quando fazemos na escola. Hoje você poderá fazer um desenho livre 
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usando a tinta guache e o pincel. Não esqueça que cada vez que trocar a cor 

da tinta você deverá limpar o pincel em um potinho com água e secar com um 

pano ou papel higiênico. Assim você não irá misturar as cores nos potinhos. 

 

Pode desenhar o que quiser, guarde a atividade e leve para a escola quando 

tudo voltar ao normal. 

 
 

ACERTE O BALDE 

 

OBJETIVO: Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 

brincadeira e jogos. 

Contagem de objetos usando a sequência correta. 

Controlar quantidades. 

Comparação de quantidades. 

 

Contextualização: De uma maneira divertida através de uma brincadeira a 

criança irá realizar a contagem de objetos e também precisará ter uma boa 

pontaria. 

 

Atividade: Para essa brincadeira a criança precisará de um balde e 10 

prendedores de roupa. 

 

Coloque o balde no chão e faça uma marca no chão para a criança pisar 

(distância de mais ou menos 1 metro do balde da criança). A criança deverá 

jogar um prendedor de roupa de cada vez tentando acertar dentro do balde. É 

importante ir dizendo se caiu fora ou dentro. 

Quando terminar os 10 prendedores a criança deverá contar os prendedores e 

o adulto poderá fazer as seguintes questões: 

 Quantos prendedores caíram dentro do balde? 

 Quantos caíram fora do balde? 

 Será que tem mais dentro ou fora?  
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A família poderá usar uma tabela de números de 1 a 10, que pode ser feita 

pela família no caderno de desenho, por exemplo, com números grandes para 

a criança apontar o número correspondente. 

 

Possíveis variações da brincadeira 

 Poderá jogar mais vezes, porém aumentando a distância da criança e o 

balde onde a criança precisará ter mais controle do movimento e boa 

pontaria. 

 Poderá fazer uma competição com alguém da família, onde vão 

disputar quem acerta mais no balde. 

 Poderá aumentar a quantidade de prendedores. 

 

No final da brincadeira a criança poderá fazer um desenho da brincadeira 

usando lápis grafite, giz de cera e lápis de cor. 

 

Boa brincadeira em família!!!! 

 

 

“ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM” 
 
 

Objetivos: 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. 

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.  

Comunicar suas ideias e sentimentos com desenvoltura a pessoas e grupos 

diversos.  

Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, 

sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro e música.  
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Contextualização: A ideia aqui é dar visibilidade para o personagem Lobo e 

discutir seu comportamento dentro da brincadeira proposta.  

 

Etapa 1 

Apresentar a música: Enquanto Seu Lobo Não Vem -XUXA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks ou cante com ela a música 

abaixo: 

 

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE,  

ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM...  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE,  

ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM...  

SEU LOBO ESTÁ?  

ESTOU BOTANDO A CALÇA.  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM,  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM,  

SEU LOBO ESTÁ?  

ESTOU BOTANDO A CAMISETA.  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM...  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM  

SEU LOBO ESTÁ?  

ESTOU BOTANDO O CASACO.  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM,  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE, ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM,  

SEU LOBO ESTÁ?  

ESTOU BOTANDO O SAPATO.  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM,  

VAMOS BRINCAR NO BOSQUE ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM  

SEU LOBO ESTÁ?  

ESTOU COM FOME E VOU COMER TODAS AS...  

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks
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AI, AI SOCORRO  

AS FRUTAS DA VOVÓ! ESPEREM, EU SOU UM LOBO BONZINHO,  

SÃO SÓ AS FRUTINHAS!  

POXA, EU ME ARRUMEI TODINHO... AUUUUU 

 

Etapa 2 

Hora de brincar com a música  

Proponha para criança a seguinte brincadeira:  

 

O Seu Lobo (que será o adulto) fica escondido.  

Enquanto isso a criança canta a música (Vamos brincar no bosque enquanto 

seu lobo não vem ...Seu Lobo está?) Como numa brincadeira de esconde-

esconde.  

O adulto ainda escondido vai respondendo a cada pergunta feita pela criança.  

Na última pergunta (depois que ele colocou os sapatos), o adulto aparece e diz:  

-Estou com fome e vou comer todas as... (começando então uma espécie de 

pega- pega);  

A criança ficará “assustada”... Então o adulto explica:  

- As frutas da vovó! Esperem, eu sou um lobo bonzinho.  

-São só as frutinhas!  

-Poxa, eu me arrumei todinho... Auuuuuu...  

 

Etapa 3 

Invertendo os papéis  

Agora o adulto vai brincar no bosque e a criança passará a ser o Seu Lobo.  

 

Etapa 4 

Vamos desenhar o Lobo? 

Desenhar em um caderno de desenho ou numa folha avulsa.  

Você pode desenhar ele na floresta! 
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