
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.  

 

Pega-pega de gelo com colher 

Objetivo: Desenvolver progressivamente habilidades manuais, concentração e 

atenção. 

Contextualização: As crianças demonstram grande interesse em manusear 

objetos e explorar os espaços. As brincadeiras contribuem para o 

desenvolvimento das crianças, momento que ela se exercita como sujeito ativo, 

controlando e aprimorando suas aprendizagens. 

Atividade: 

Para realização dessa atividade será necessário dispor de alguns materiais:  

● 2 bacias pequenas ou qualquer objeto semelhante; 

● 2 colheres;  

● água (aproximadamente dois dedos);   

● cubos de gelo. 

Coloque a água em uma bacia e peça para a criança colocar as mãos. 

Pergunte para a criança: 

● O que você está sentindo? 

● Mexer na água é gostoso? 

● A água está quente, fria ou gelada? 

● Você sabia que dá para fazer um montão de brincadeiras com a água? 

Agora vamos brincar! 



Em um das bacias coloque a água e em seguida os cubos de gelo. Peça para 

as crianças pegarem o gelo com a colher. Pegou? 

Vamos dificultar um pouquinho mais? Que tal um campeonato? 

Você e a criança terão que pegar o gelo com a colher e levá-lo ao outro pote 

sem deixar cair.  

Se deixar cair o gelo no chão, o participante deverá voltar desde o inicio.  

Ganha quem colocar o gelo na outra bacia primeiro. 

Outra sugestão para a brincadeira ficar mais divertida é contar o tempo, ganha 

quem colocar mais gelos na outra bacia no prazo de 2 minutos. 

Aproveite esse momento para contar junto com a criança, quantos gelos cada 

participante colocou em sua bacia. 

Pergunte para a criança: 

● Quem ganhou? Por quê? 

Brinque por quanto tempo as crianças desejarem, (se preferir adaptar a 

atividade poderá utilizar bolinhas de papel no lugar dos cubos de gelo). 

Após a brincadeira acabar, peça para a criança colocar a mão dentro da bacia 

que estava com as pedras de gelo e pergunte para a criança: 

● O que você está sentindo? 

● A água está quente, fria ou gelada? 

● Mexer na água gelada é gostoso? 

● Qual temperatura você prefere mexer na água? Quente ou fria? 

● Você gostou da brincadeira pega-pega de gelo? 

 

Registre esse momento: Você poderá tirar fotos, gravar um pequeno vídeo, 

fazer um desenho e entregar posteriormente para a professora. Bom 

divertimento!!!  

 

Leitura: o Homem que amava caixas 

Objetivo: Ampliar e integrar a fala da criança em contextos comunicativos. 



Contextualização: A leitura no dia a dia escolar contribui para diversos 

aprendizados. Ao contar uma história aproximamos as crianças do mundo 

social e vamos oportunizando as descobertas e as relações. 

 Atividade:  

Essa atividade ocorrerá em três momentos: tour, história e criação. 

Faça um tour pela casa e separe, junto com a criança, algumas caixas vazias e 

de diferentes tamanhos (sabonete, creme dental, sapato, caixas de leite, etc). 

Peça para a criança irem colocando em um local onde vocês possam sentar e 

brincar depois.  

Com as caixas próximas a vocês assistam a contação da história “O homem 

que amava caixas” no link: https://www.youtube.com/watch?v=bvqmjL_8CXA. 

Caso não consiga acessar o link a história segue abaixo. 

O homem que amava caixas 
Stephen Michael King 

 
Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o 

homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, 

caixas altas, todos os tipos de caixa! 

O homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava; então, com suas 

caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho. Ele era perito em fazer 

castelos e seus aviões sempre voavam... A não ser, claro, se chovesse. As 

caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e, nessas caixas, 

eles brincavam... E brincavam... 

A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos 

apontavam para ele. As velhas olhavam zangadas para ele. Seus vizinhos riam 

dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que 

tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem... O amor de um 

pelo outro. 

 

Ao terminar história faça alguns questionamentos para a criança. Estimule a 

criança a falar e imaginar coisas que caberiam na caixa acolhendo suas 

hipóteses.  

● Será que as nossas caixas são iguais as que têm na história? 

● O que cabe nessa caixa? E nessa outra? 

● Qual a maior? E a menor? 



● De que forma é essa e aquela?  

● Será que nosso amor cabe dentro dessa caixa? Por quê? 

● Como podemos fazer para demonstrar o nosso amor? 

 

Agora é a vez de vocês! Assim como na história, utilizando as caixas, criem 

brincadeiras ou brinquedos que levem vocês a compartilharem o amor de um 

pelo outro. Usem e abusem da imaginação. Vocês podem criar coisas incríveis 

juntos!!! 

 

Leitura de Fábula: O leão e o ratinho 

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. As fábulas são textos narrativos em que os personagens 

principais são animais e sempre transmitem um ensinamento. 

Atividade:  

Autor: Esopo 

- Ler a fábula “O leão e o ratinho” e/ou assistir a contação no seguinte link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_vZM0HiA8 

Um leão dormia sossegado, quando foi acordado por um ratinho que passava 

correndo por cima do seu rosto. Rapidamente o leão agarrou o ratinho e o 

prendeu debaixo de sua pata.  

O ratinho pediu, implorou, para que o leão não o matasse porque um dia ele 

iria retribuir a sua bondade. Mesmo rindo por achar a ideia ridícula, o leão 

resolveu soltá-lo.  

Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores, 

ficando preso numa rede. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira 

tremer com seu rugido. 

O ratinho, ouvindo os gritos do leão, se aproximou e roeu as cordas da rede até 

deixá-lo livre.  

O leão que nunca esperava receber um favor do ratinho, ficou muito 

agradecido. 

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



 Já conheciam esta fábula? 

 Você gostou? 

 Qual a parte que mais chamou sua atenção? 

 Imaginou que o ratinho pudesse ajudar o leão? 

 O que você acha que esta fábula nos ensina? 

- Vamos cantar músicas que conhecemos com as palavras ratinho e leão? 

Você lembra de alguma que a professora ensinou? Se não lembrar, segue 

algumas sugestões. Se não lembrar o ritmo, não tem problema, use sua 

imaginação e invente uma maneira de cantar. 

     1- Um ratinho bonitinho  

         que fazia qui, qui, qui 

         Comeu todo meu queijinho 

         Que estava bem aqui 

         Eu armei a ratoeira 

         Pra pegar o traidor 

         Mas peguei o meu dedinho 

         Puxa vida ai que dor! 

      

    2- O leão é o rei da floresta 

         Quando chega é uma festa 

         O leão é um animal 

         Muito forte e veloz 

         Quando ele abre a boca 

         Solta um grito bem feroz: 

         “Roarrrrrr” 

- Muito bem! Quando retornarmos para escola, você poderá mostrar como 

cantou as músicas. 

- Agora vamos fazer um fantoche de um dos personagens desta fábula? Se 

quiser, pode fazer dos dois personagens. Para isso você vai precisar de papel, 

lápis de cor, giz de cera, tinta, tesoura, cola e rolo de papel higiênico vazio. 

Aqui vão modelos de como você poderá fazer seu fantoche, mas não precisa 

copiar, pode usar sua criatividade.  

 



                                                          

Fonte da imagem: site Eu Amo Artesanato. 

 

 Primeiro você vai pintar o rolo de papel higiênico da cor que quer o seu 

animal (ratinho ou leão), pode ser com tinta, lápis ou giz. Ou também 

pode encapar o rolo com algum papel que tenha na sua casa. O rolo 

será o corpo do seu personagem; 

 Em seguida, faça o rosto do seu animal e depois peça para algum adulto 

ou irmão mais velho, recortar para você; 

 Cole o rosto no corpo que é o rolinho de papel higiênico. 

 Pronto! Como ficou seu trabalho? Acredito que ficou lindo! 

-  Agora reconte a história para um familiar utilizando o fantoche. 

- Não esqueça de guardar seu trabalho para levar à escola quando 

retornarmos. 

 

Brincadeiras com Bola 

OBJETIVO: Estimular a coordenação motora, noção de espaço e força, além 

da concentração, observação e agilidade. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As brincadeiras fazem parte do universo infantil e da 

rotina escolar, por meio delas as crianças aprendem, interagem, e se divertem. 

Hoje vamos fazer algumas brincadeiras com bola, mas antes disso vamos 

confeccionar uma bola? Será bem mais divertido brincar com a bola que 

fizerem! 

ATIVIDADE: 

- Antes das brincadeiras, vamos aprender a fazer uma bola.  

Para fazer sua bola você precisará de duas meias.  



Pegue uma das meias e enrole partindo da parte fechada da meia até parecer 

um rolinho.  

Coloque esta meia enrolada dentro da outra meia e a aperte bem no fundo. 

Torça a meia e vire do lado avesso. Sua bola já está pronta!  

Você pode brincar assim mesmo porque depois pode desfazer a bola e usar as 

meias.  

Mas se você achar necessário, pode pedir para um adulto costurar a parte que 

ficou aberta.  

- A primeira brincadeira será uma bem conhecida e vocês já brincaram semana 

passada. Isso mesmo, é a “Batata Quente”. Vamos relembrar: 

 Primeiro, precisam formar um círculo e permanecer sentados, 

voltados para dentro com as pernas cruzadas. 

 Depois escolha uma pessoa para começar (esta pessoa tem que 

ficar em pé de costas para o círculo) e recitar: 

 

BATATA -QUENTE ,  

QUENTE, QUENTE,  

QUENTE, QUENTE,  

QUENTE, QUENTE..... 

 

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

pra outra até que a pessoa grita: Queimou!  

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

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

 Vocês podem brincar várias vezes! 

Bola ao cesto 

- A segunda brincadeira será bola ao cesto que você também já conhece. 

Iremos precisar de algo para acertar a bola dentro, que será o “cesto”. Pode ser 

um balde, uma bacia, uma panela ou outro objeto que vocês tenham em casa e 

que não quebre. Vamos começar? 

 Primeiro coloque seu cesto a uma distância de mais ou menos um metro 

e meio (peça para um adulto medir para você); 

 Em seguida tente jogar sua bola de meia dentro do cesto; 

 Se você conseguir acertar, pode colocar seu cesto mais longe. Se não 

acertar após algumas tentativas, pode colocar mais perto; 

 Jogue algumas vezes; 

 Agora, pode convidar alguém da sua família para brincar com você. 

Assim, poderão fazer uma competição. Joguem algumas vezes e vai 

vencer quem acertar mais bolas no cesto. 

Agora vamos dificultar a brincadeira um pouquinho, iremos fazer uma 

competição com sua família! 



 Cada participante deverá pegar uma folha e escrever o próprio nome, 

onde colocará sua pontuação. 

 Você vai precisar 3 baldes (pode ser Bacias potes que tiver em casa). 

 Em cada balde deve escrever o número 1, 2 e 3 (representando a 

pontuação que fará, caso consiga arremessar a bola dentro do balde.). 

 O balde 1 deve ficar mais perto dos participantes (para ficar mais fácil) o 

2 mais distante do 1 e o 3 mais distante do que o 2(tendo assim, uma 

dificuldade um pouco maior).  

 Coloque no chão uma marcação aonde cada participante deverá ficar 

para arremessar a bola dentro do balde. (Caso um dos participantes seja 

adulto, esse deverá jogar a bola sentado, para ficar próximo a altura da 

criança.). 

 Cada participante deverá arremessar a bola dentro do balde e se acertar 

dentro do balde anote a pontuação que fez (exemplo: se a bola caiu 

dentro do balde 2, ele fez dois pontos e deve fazer duas bolinhas no 

papel). 

 Cada participante deverá jogar 3 vezes 

 Vence quem fizer mais pontos 

Depois junto com a criança observe o papel de cada participante e pergunte:  

 Quem ganhou? Porquê? 

 Vamos contar quantos pontos você fez?(conte junto com a criança) 

 Quem fez mais pontos? 

 Quantos pontos a mais o vencedor fez? 

- Ao final das brincadeiras, você pode registrar como foi. Desenhe uma das 

brincadeiras ou as duas. depois guarde este desenho para levar à escola. 

Divirtam-se! 

 

Brincadeira Coelhinho na Toca  

OBJETIVO: Movimentar de forma adequada ao interagir com seus pares nas 

brincadeiras tradicionais, jogos com regras. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

A brincadeira faz parte do universo infantil e por meio dela a criança se 

comunica, desenvolve noções especiais, interage, aprende a lidar com o outro, 

a respeitar as regras e muito mais, por está razão que na Educação Infantil a 

brincadeira se faz presente durante toda rotina, devido sua grande importância 

para o desenvolvimento integral da criança. 

ATIVIDADE: 



Primeiramente converse com a criança que hoje brincaremos de Coelhinho na 

Toca. 

Pergunte para a criança: 

 Como é um coelhinho? 

 Você já viu um coelhinho? 

 Como ele faz para se locomover?(pula) 

 O que o coelho gosta de comer?  

Vamos brincar! 

Junte todos da família, as pessoas devem ficar espalhadas para isso arrume 

um lugar que dê  para movimentar-se no espaço. 

Precisamos prestar atenção nas comandas, fiquem atentos!  

Cada coelho (participante) terá uma toca. Podemos usar fitas adesivas para 

marcar as tocas, (pode fazer com almofadas, com giz de lousa, com a 

canetinha e apagar com álcool depois etc.). 

Tem que ter uma toca a menos do que o números de participantes (exemplo: 3 

participantes tem que ter 2 tocas. 

Comece com todos dentro da toca (exceto um participante) 

Após organizar a brincadeira o adulto começará dando as comandas, falando a 

seguinte frase: 

 Coelhinho saiu da toca..... pra procurar cenoura na floresta 

Todos os participantes devem sair da toca e começar a andar ou pular como 

coelho de forma aleatória procurando a cenoura. 

Quando o adulto falar: 

Coelhinho na toca 

Todos os coelhinhos (participantes) devem correr ou pular em uma toca, 

mesmo não sendo a sua do início, e aquele coelho que ficar sem toca vai tentar 

pular em outra.  

Quem ficou sem toca, agora vai ser o comandante da brincadeira, dizendo a 

seguinte frase: 

Coelhinho saiu da toca..... pra procurar cenoura na floresta! (pode utilizar a 

criatividade mudando o que o coelhinho irá procurar na floresta, exemplo 

alface, uma roupinha etc.). 

Continue brincando enquanto estiver divertido! 

Ao final da brincadeira, sente e incentive a criança a relatar as experiências 

que sentiram no corpo durante a brincadeira. 



 Você gostou da brincadeira? 

 Você já brincou de coelhinho sai da toca alguma vez? 

 Durante a brincadeira qual parte do corpo você mais usou?  

 O que foi preciso fazer para você não ficar sem toca?   

Os relatos ajudam as crianças a conhecer as estratégias usadas, compreender 

melhor as regras e ampliar a sua expressão oral. 

 

Brincadeira Simbólica: Cabaninha/Casinha 

 

Objetivo: Possibilitara interação social, ampliar sua criatividade e representar 

diferentes papéis sociais. 

Agora é hora de brincar! 

Vamos construir uma cabaninha para ser a nossa casinha? 

Para construir a cabaninha você vai precisar de um lençol. 

Junto com a criança vocês podem utilizar a criatividade para construir a 

cabaninha da forma que acharem melhor  (podem utilizara mesa, sofá, 

cadeiras, beliche, etc.). 

Depois de montada podem  colocar tapetes, travesseiros ou almofadas. 

-Escolher os brinquedos que querem brincar carrinhos, bonecos, bonecas, 

ursos, panelinhas,  etc  com os brinquedos que a criança tiver. 

Agora iremos brincar de casinha dentro da cabaninha. 

Fiquem atentos, pois a criança pode bater a cabeça na mesa, então avise-os 

antes de entrar. 

Bom divertimento e aproveitem este momento juntos! É muito importante ir 

conversando com a crianças, explorando e ampliando a linguagem oral. 

Após brincar peça auxilio para organizar os objetos usados no lugar ( isso 

muito importante nesta fase trabalhar a cooperação, organização como 

fazemos na escola após as brincadeiras). 

 

Brincadeira e música: Escravos de Jó  

OBJETIVO: Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para se 

expressar nas brincadeiras  

CONTEXTUALIZAÇÃO: As músicas e brincadeiras fazem parte do nosso 

cotidiano na escola, são estratégias que as crianças gostam bastante, então, 



neste momento em que estamos em isolamento social devido ao COVID-19 

vamos brincar em casa com nossa família, regatando uma brincadeira 

tradicional.  

ATIVIDADE:  

Para relembrar a brincadeira e música “escravos de Jó”, acesse o link 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AJCVHKEohAg, caso você não 

tenha acesso a internet não tem problema, pois com a ajuda de um adulto, 

você pode ensinar a música para sua família e seguir as instruções para 

brincar. 

Vamos iniciar a atividade conversando com a criança sobre a 

música/brincadeira (conte para criança se você já brincou quando era pequeno 

de escravos de Jó, pergunte para criança se ela já brincou, se conhece a 

música e explique que hoje vamos brincar e cantar.  

Para começar cada participante precisa pegar uma folha que pode ser de 

caderno, revista ou jornal e amassar bem formando uma bola.  

Devem sentar-se em círculo no chão, cada um com a sua bola de papel na 

mão. 

Cante a música com todos da roda 

Explique que agora devemos movimentar (passar) a bola no sentido anti-

horário (da direita para esquerda do amigo) e sempre nos tempos fortes da 

música (marcados em vermelho na letra) 

Música: Escravos de Jó 

Escravos de Jó 

Jogavam caxangá (as crianças passam a bola para o amigo da direita) 

Tira, bota (em tira, seguram a bola na mão em bota, coloca no chão) 

Deixa ficar (levantam os braços) 

Guerreiros com guerreiros (passam a bola para o amigo da direita) 

Fazem zigue, zigue, zá (fazem ziguezague com a bola, faz que dá para o 

amigo e volta, depois passa para o amigo ) 

Guerreiros com guerreiros (passam a bola para o amigo da direita) 

Fazem zigue, zigue, zá 

Aqui termina fazendo que vai passar a bola e segura 

Sugestão: Primeiro pode cantar e fazer os movimentos devagar e depois 

quando já tiver se apropriado dos movimentos pode variar a velocidade da 

música. 



 

Construindo o meu brinquedo - Peteca 

Objetivo: Aprimorar as habilidades motoras, a lateralidade e o cumprimento de 

regras. 

Contextualização: A brincadeira faz parte do universo infantil e por meio delas 

acontecem muitas aprendizagens. Em nossas aulas sempre aprendemos uma 

brincadeira divertida. E hoje você vai aprender sobre a peteca. 

                                       

                                           Você sabia? 

A peteca é um brinquedo criado pelos indígenas. Eles usavam couro de 

animais, palhas e penas para fazer petecas. 

 

 Fonte: https://territoriodobrincar.com.br 

 

Atividade: Agora convide a sua família para assistir junto com você o vídeo de 

“Território do Brincar,” que mostra diversas maneiras de confeccionar e brincar 

usando uma peteca, disponível em: https://youtu.be/wXEjjIUOCck   

Após a criança ver a foto da peteca e assistir ao vídeo, os familiares deverão 

fazer as seguintes perguntas: 

- Você conhece esse brinquedo? 

- Já brincou com um brinquedo voador? 

- Se já brincou com a peteca gostou da brincadeira? 

Se você não conseguir acessar o link não tem problema é só seguir as 

orientações a seguir e confeccionar um modelo bem legal pra você brincar. 

 

Materiais 



Folhas de jornais ou revistas, retalhos de tecidos, cola, barbante, algum tipo de 

papel colorido ou tiras de garrafa pet etc. 

Como fazer 

1- Forme uma bola bem firme usando duas folhas de jornal. 

2- Com ajuda de um adulto recorte tiras com os papéis coloridos ou garrafa pet. 

3-  Amarre as tiras de papéis colorido ou de garrafa pet com barbante e cole na 

parte de cima da bola de jornal, bem no centro. 

4- Com os retalhos de tecidos, encape a bola de jornal, deixando as tiras de 

papel colorido ou garrafa pet para fora. 

5- Amarre a parte de cima da bola com um pedaço de barbante. Sua peteca 

está pronta. 

Agora é só brincar e se divertir muito com a sua família. 

 

 

Fonte: http://www.fabricadebrinquedos.org/brinquedos.html 

 

                                           Como Brincar 

 



Os participantes ficam em círculo ou um de frente para o outro no caso de 

apenas dois jogadores e passam a peteca de um lado para outro batendo no 

fundo dela. Quem deixar a peteca cair é eliminado do jogo. 

Também poderá se posicionar atrás de uma linha para arremessar a peteca o 

mais longe possível, batendo no fundo do brinquedo com a palma da mão. 

Outra opção de brincar é cada participante bater no fundo da peteca recitando 

sequência numérica, o jogador que fizer mais pontos será o vencedor. 

 

Espero que tenha gostado de brincar com um brinquedo que você mesmo 

produziu.  

E para a brincadeira ficar mais divertida, faça um desenho para representar 

esse momento.  Você poderá usar folha de sulfite ou de caderno, lápis de cor, 

canetinha, giz de cera etc.  

Não esqueça de levar para a escola para compartilhar com a sua turma e com 

a sua professora. 

 

Maios de transporte  

 

Objetivo: Identificar e diferenciar os principais meios de transportes e conhecer 

suas utilidades. 

 

Contextualização: Na escola temos o hábito de realizar rodas de conversas 

sobre diversos assuntos. Em uma delas falamos sobre os meios de transportes 

e suas utilidades e em seguida brincamos no pátio com aviões de papel. 

 

Atividade: Agora escute a música “Meios de transportes” da Eliana, disponível 

em https://youtu.be/AvfO08toIgE que fala sobre os meios de transportes 

terrestres, aquáticos e aéreos. Caso não consiga acessar o link não tem 

problema, abaixo segue um pequeno lembrete e a letra da música. 

Meios de transportes terrestres: Deslocam-se na terra, podem ser ônibus, 

carros, motos, bicicletas, trens, metrôs, caminhões entre outros. 

Meios de transportes aquáticos: Deslocam-se na água por meio de barcos, 

navios, balsas, canoas, submarinos entre outros. 

Meios de transportes aéreos: Deslocam-se no ar como aviões, helicópteros, 

foguetes e até mesmo balões. 



 

                  Música 

Meios de Transporte 

Eliana 

Eu vou viajar de avião, de 

Avião, de avião 

é um meio de transporte 

pelo ar 

Então vou voar 

Vou viajar, vou de navio, 

de navio, de navio 

É um meio de transporte 

pelo mar 

Eu vou navegar! 

Eu vou viajar eu vou de 

trem, vou de trem, 

vou de trem 

É um meio de transporte 

pelo chão 

Eu vou no vagão 

Eu vou viajar de avião... 

Eu vou viajar, vou de trem 

Ch! Ch! Ch! Ch! Ch! Ch! Ch! Ch! 

É um meio de transporte 

pelo chão 

Eu vou no vagão 

 

Composição: Ângela Márcia / Greyce / João Plinta 



 

Em seguida faça as seguintes perguntas para a criança: 

- Você gostou de aprender sobre os meios de transportes? 

- Qual o meio de transporte você mais usa para passear e ir à escola? 

- Qual o meio de transporte você mais gostou de conhecer? 

 

Depois procurem juntos e recortem em jornais, livros ou revistas imagens de 

alguns meios de transportes e realizem uma colagem em uma folha. 

Depois faça o desenho do cenário, completando com o que falta na imagem 

(sol, nuvens, flores, árvores, pessoas, asfalto, etc.)  

Lembre-se de guardar para levar para a escola no retorno das aulas. Se não 

tiver como recortar as figuras poderá desenhar usando lápis de cor, canetinhas 

e giz se cera. 

E para finalizar vocês irão escolher um dos brinquedos das imagens 

disponíveis a seguir para confeccionar e se divertir muito brincando. 

 

FONTE: https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2016/04/10-maneiras-de-

brincar-de-aviao-aviao-de-papelao.jpg 



 

 

FONTE: https://i.pinimg.com/474x/58/2c/72/582c72b7f90a0a38a388be39667fbb3c.jpg 

 

 

FONTE: https://www.tuacasa.com.br/wp-content/uploads/2018/09/artesanato-com-rolo-de-

papel-higienico-7-730x730.jpg 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

    


