
Semana do dia 11 a 15 de Maio 

Aos Educandos e suas famílias, 

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

continuidade aos processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil 

(Fase I e Fase II). 

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em 

caderno ou folhas avulsas. 

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades 

realizadas nesse período. 

Boas aprendizagens! Até Breve! 

 

 

1ª Atividade: 

 

Título: Hora da história: "As Bonecas da Vó Maria". 

 

Objetivos: 

 Demonstrar interesse ao ouvir história; 

 Expressar-se através do desenho. 

 

Contextualização: Lembra que na escola líamos uma história todos os dias? 

Agora junto com algum familiar, vocês poderão clicar no link abaixo para 

acessar a história "As bonecas da vó Maria". 

 

Atividade: Você vai ouvir e acompanhar a história. Depois disso  recontar o 

trecho que mais gostou a sua família. Na sequência faça um desenho dos 

personagens que fizeram parte da história.  

 

Link/ youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=a9dpngcafbk 

https://www.youtube.com/watch?v=A9DPngCaFBk


https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/ 

 Caso não tenha conseguido acessar o link da história "As Bonecas da 

Vó Maria", leia abaixo:  

 

 

     

Fonte: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/ 

 

Areta, Badu e Fayola são 3 irmãs que não se desgrudam. Elas gostam muito de 

aprender, brincar e inventar profissões novas. 

Areta: 

- Hoje eu serei uma cuidadora de estrelas! 

Fayola: 

- E eu, a guardiã da lua! 

Badu: 

- Eu vou criar novos planetas! 

Elas também adoram passar as férias na casa da vó Maria, que cheira a canela e 
tem uma risada gostosa que faz todo mundo rir com ela. 

Um certo dia, vó Maria pegou um cesto com meias velhas e tecidos coloridos, 
chamou todas para a sala e começou a dizer: 

- Agora vou contar uma história sobre 3 princesas de um reino encantado que 
precisa de salvação! E está no nome de cada uma delas a chave para a solução. Elas se 
chamam Coragem, Audácia e Determinação. 

 Enquanto falava, vó Maria tirava algumas peças do cesto e bonecas pretinhas 
criava. 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/


Ao final da história, as meninas ficaram encantadas, porque se viram nas próprias 
princesas. Bem ali, pela vovó montadas! 

Quando voltaram às aulas, as irmãs levaram suas bonecas para a escola e as outras 
crianças começaram a se interessar. 

- Onde achamos mais dessas para brincar? 

As bonecas eram únicas e foram tantos pedidos que, sozinha, a vovó não daria 
conta. Então, a família se reuniu e a vó Maria a todas ensinou. Um aprendizado passado 
de geração pra geração que se perpetuou. 

Hoje, Areta, Badu e Fayola ajudam na loja de bonecas que a família montou. 

Ao lado das inseparáveis Coragem, Audácia e Determinação, que especialmente pra 
elas a vovó criou! 

Fonte: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/ 

 

 

2ª Atividade  (continuação da atividade As bonecas da vó Maria). 

 

Título: Construção de seu (sua) boneco (a). 

 

Objetivo: Vivenciar diversas formas de expressão da linguagem artística. 

 

Contextualização: Agora que você e sua família já ouviram ou leram a história  

"As Bonecas da Vó Maria", chegou sua hora de colocar a mão na massa e usar 

a criatividade. 

 

Atividade: Agora você usará sua imaginação para criar seu (sua) próprio (a) 

boneco (a) com os materiais que tiver em sua casa. Pode usar papel, meias 

velhas, recicláveis, papelão, tecido, enfim o que quiser e puder. Peça ajuda 

para um adulto, caso precise, mas o mais importante é você fazer. 

 Depois que estiver pronto seu (sua) boneco (a), brinque e cuide bem 

dele (a), porque quando voltarmos para escola mostrará o que fez a seus 

amigos e contará como foi este momento. 

 

As imagens abaixo são apenas para dar ideia, aguçar a sua imaginação 

do como poderá fazer o (a) seu (sua) boneco (a). 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/as-bonecas-da-vo-maria/


*  **  ***  **** *****  
Fonte das imagens acima: 

* https://br.pinterest.com/pin/2462974766703347/ 

** https://br.pinterest.com/pin/571112796491021638/ 

***  https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/boneca-de-lata/ 

**** https://br.pinterest.com/pin/349732727309599277/ 

*****https://www.papodaprofessoradenise.com.br/materiais-nao-estruturados-uma-forma-de-criar-e-

brincar-com-um-recurso-chamado-imaginacao/ 

 

 

3ª Atividade: 

 

Título: Dança maluca. 

 

Objetivos:  

 Estimular o movimento do corpo; 

 Estimular a integração familiar. 

 

Contextualização: Já faz vários dias em que estamos em casa, e é necessário 

gastarmos energia, nos movimentar. E para te ajudar nesta tarefa o vídeo dos 

"Bolofofos" vai ajudar com exercícios bem criativos e gostosos de dançar. 

 

Atividade: Primeiro peça para sua família colocar o vídeo "Dança maluca" dos 

"Bolofofos" para você assistir. Tenho certeza que você não conseguirá ficar 

parado apenas assistindo! Então, dance, se movimente, se mexa e curta o 

momento. Quando voltarmos para a escola vou querer saber o que achou da 

atividade. 

 

Link/youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw 

 

Caso não consiga acessar o vídeo, segue a letra: 

https://br.pinterest.com/pin/2462974766703347/
https://br.pinterest.com/pin/571112796491021638/
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/boneca-de-lata/
https://br.pinterest.com/pin/349732727309599277/
https://www.papodaprofessoradenise.com.br/materiais-nao-estruturados-uma-forma-de-criar-e-brincar-com-um-recurso-chamado-imaginacao/
https://www.papodaprofessoradenise.com.br/materiais-nao-estruturados-uma-forma-de-criar-e-brincar-com-um-recurso-chamado-imaginacao/
https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw


Letra: DANÇA MALUCA  

 

(é hora do grande desafio l você diz que tem o gingado? Então Vamos ver| No 

ne, two, tcha tcha tcha). 

Balança, balança, balança o ombrinho. (2x) Balança, balança, sem parar 

No balanço do ombrinho, parado não vai ficar 

 

Pulando, pulando, pulando igual macaco (2x) Pulando sem parar  

Na pulada do macaco parado não vai ficar. 

 

(até agora foi fácil, vamos deixar um pouco mais difícil) 

Pedala Pelada pedala a bicicleta (2x) Pedala, pedala, pedala sem parar  

Pedalando a bicicleta, parado não vai ficar 

 

Remando, remando, remando o barquinho. (2x) Remando, remando, remando 

sem parar 

Na remada do barquinho parado não vai ficar 

 

Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho (2x) Cavalga, cavalga, cavalga sem 

parar 

Na trotada do cavalo, parado não vai ficar 

 

Menino, menino, menino da mochila, 

Esquia, esquia, esquia o patinete 

No dab, no dab, no dab sem parar 

Nessa dancinha maluca parado não vai ficar 

 

Descansa, descansa, um pouquinho, 

Cochila, cochila, cochila gostosinho. 

Dormindo, dormindo, dormindo até roncar, o despertador tocou tá na hora de 

acordar. 

 

Acorda, acorda, acorda tá atrasado, 

Escova, penteia, toma leite gelado 

Correndo, correndo, correndo pra ganhar 

Você é nosso campeão do concurso de gingar 

(Você mostrou que tem mesmo o gingado! PARA-BÉNS | Grande campeão é 

você!)  

 
Criação: Eduardo San Marino (Austher) 

Voz: (Duda San Marino) 

Bateria: Jefta Coelho Produção 

Musical: Lucas Barão (Barão Studio) 

Austher ©. Todos os direitos reservados 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw 

https://www.youtube.com/watch?v=s11isTPr0Mw


4ª Atividade: 

  

Título: Higiene e saúde. 

 

Objetivos:   

 Desenvolver a consciência sobre higiene e saúde; 

 Registrar em forma de desenho suas ações de higiene. 

 

Contextualização: Você se lembra de nossas conversas na escola sobre a 

importância de conhecer e saber sobre higiene e saúde?  É um assunto 

sempre importante de ser aprendido.   

 

Atividade: Agora você vai assistir e ver as imagens através dos vídeos da 

"Clarinha" e "Bob zoom". Depois converse com sua família sobre o que mais te 

chamou atenção e pense: o que você viu nos vídeos é feito em sua casa? Faça 

um desenho no caderno sobre o que você faz para cuidar da sua higiene. 

Quando voltarmos para a escola você vai mostrar aos amigos através do seu 

desenho o que faz para se manter saudável. 

 

Acesse os links abaixo para ver os vídeos: 

Link/youtube: 

Vídeo: “Clarinha”. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqmuubzjs_e,  

O vídeo da "Clarinha" nos apresenta a importância de se lavar as mãos antes 

das refeições; os hábitos saudáveis de como lavar frutas, verduras e legumes 

em água corrente, além de  ensinar a solução para matar os germes(1litro de 

água com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio(água sanitária) por 15 

minutos e depois lave-os em água corrente); a importância de beber apenas 

água filtrada; sempre cobrir os alimentos para evitar que insetos pousem e os 

contamine; a quantidade de vezes que podemos lavar a caixa d'água de nossa 

casa; a escovação dos dentes o porquê escová-los; tomar banho diariamente; 

cortar as unhas, várias dicas de como manter a  higiene para se manter 

saudável. 

 

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


Vídeo-música “Bob Zoom”. 

https://www.youtube.com/watch?v=htawzk2lz_c,  

O vídeo do "Bob Zoom" trás uma música sobre como a higiene pode nos 

proporcionar saúde, e como cuidar bem de seu corpinho. 

 

5ª atividade:  

 

Título: Dançando com dinossauros. 

 

Objetivos:   

 Desenvolver habilidades motora e auditiva. 

 

Contextualização: Lembra-se de nosso projeto sobre os dinossauros? Hoje 

você irá mexer o corpinho com a música deles.  

 

Atividade: Agora vamos se mexer e se divertir. Peça a mamãe ou a quem 

estiver com você para acessar o link do youtube abaixo pois ela trás a dança 

da turma do tio Marcelo, "A dança do dinossauro". É uma dança bem divertida 

e agitada, mas caso não consiga acessar o link, tem outra opção de música 

para ser cantada e a letra está logo abaixo.  

 

Link/youtube: 

https://www.com/watch?v=ibwz6bvdfrc, faça o possível para conseguir acessar 

este vídeo, pois ele trás a música  do tio Marcelo. 

https://www.youtube.com/watch?v=zf_yJCbtwho, trás também a música Dança 

do dinossauro, mas com outra forma de dançar. 

E caso não consiga acessar os links acima, tem esta outra opção: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gigk4yuhoq,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=htAWzK2lZ_c
https://www.youtube.com/watch?v=IBwZ6BVdFRc
https://www.youtube.com/watch?v=zf_yJCbtwho
https://www.youtube.com/watch?v=0GIgk4yuHOQ


Dinossauros (Mundo Bita) 

A minha mãe já me falou 

Que há muito, muito tempo atrás 

Havia um bicho enorme, grande, gigante 

Verdinho como um jacaré 

Dentuço igual a um tubarão 

Gritava forte feito um alto-falante 

Dinossauro 

Veio muito antes do meu ta-tataravô 

Jogue as mãos pro ar 

Dance a dança do dinossauro 

Não é fácil de achar um fóssil 

Ainda mais haver um ovo intacto 

Imagina ver um desses vivo 

Eu corria logo pro meu quarto 

O meu papai já me explicou 

Que há muito, muito tempo atrás 

Havia um bicho enorme, grande, gigante 

Faminto como um chimpanzé 

Valente igual a um leão 

Do passo largo e da boca bem grande 

Dinossauro 

Veio muito antes do meu ta-tataravô 

Jogue as mãos pro ar 

Dance a dança do dinossauro 

Dino, dino, dino dinossauro 

Quero ver se você é bem rápido 

Se você quiser brincar comigo 

Corra para frente, dê um salto 

Dinossauro 

Veio muito antes do meu ta-ta-ta-tataravô 

Jogue as mãos pro ar 

Dance a dança do dinossauro. 

Fonte: LyricFind 

Compositores: Leandro Viana De Melo 

Letra de Dinossauros © Sony/ATV Music Publishing LLC. 

 

 
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03-v970qpNLEhJOaWzBwgwSfbsfJw:1588018565488&q=Mundo+Bita&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyjy-zNDOoWMTK5Vual5Kv4JRZkggAyjvW5R4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-7PeTtonpAhWoD7kGHf83AyAQMTAAegQIDxAF&sxsrf=ALeKk03-v970qpNLEhJOaWzBwgwSfbsfJw:1588018565488
https://www.lyricfind.com/


6ª Atividade: 

 

 

Título:  Pés sensoriais - Descobrir os objetos com os pés 

 

 

Objetivos:  

 

●  Desenvolver a sensibilidade a partir dos pés; 
● Compreender que o tato é outro sentido que permite buscar informações 

e reconhecer as coisas no mundo. 

 

 

Contextualização: Você já andou descalço?  Você quando estava descalço 

sentiu as pequenas pedrinhas no chão? Os pés são como as mãos com eles 

você também pode sentir muita coisa, sabia?  

 

 

Atividade: Você vai precisar de uma venda para os olhos (pode ser uma 

camiseta ou um lenço de cabelo), e alguns objetos (pode ser seus brinquedos). 

Peça para seu familiar cobrir os seus olhos e colocar um objeto nos seus pés. 

Você terá que descobrir qual é o objeto. Se você quiser você pode fazer um 

desenho da brincadeira. Se você fizer o desenho guarde-o para levar para 

escola no retorno às aulas para mostra para seu (sua) professor (a) e seus 

amiguinhos. 

 Abaixo tem umas fotos da brincadeira e também, se puder e quiser, um 
link para acessar e visualizar a brincadeira. 
 

 
Fonte : https://www.youtube.com/watch?v=zJflFPPJ9gQ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zJflFPPJ9gQ


 
Fonte : https://www.youtube.com/watch?v=zJflFPPJ9gQ 

 
                                                                       
 
Link do Youtube de crianças brincado de Pés sensoriais: 
https://www.youtube.com/watch?v=dhEGwr43Tjs  
 
 

 

7ª Atividade: 
 

 

Título: Pirulito que bate, bate. 

 

 

Objetivos:  
 

● Movimentar o corpo; 
● Estimular a consciência corporal por meio das brincadeiras. 

 

 

Contextualização: Lembra-se das brincadeiras que brincávamos no pátio da 

escola e no parque? Hoje vamos relembrar a brincadeira “Pirulito que bate, 

bate”. 

 

 

Atividade: Você senta em dupla com um familiar, um de frente para o outro. 
Vocês devem bater a mão direita na mão esquerda do outro, ao mesmo tempo 
em que, a mão esquerda bate na mão direita do outro e depois bater palma 

https://www.youtube.com/watch?v=zJflFPPJ9gQ
https://www.youtube.com/watch?v=dhEGwr43Tjs


uma vez. Repetir os gestos até a canção acabar. A letra da música Pirulito que 
bate-bate está logo abaixo caso vocês não se lembrem da letra da música. 

 

Pirulito que bate-bate 

Pirulito que bate-bate 

Pirulito que já bateu 

Quem gosta de mim é ela 

Quem gosta dela sou eu (x2) 

 
Fonte: Dvd do livro Pé de brincadeira / Angela Cordi – Ed. Positivo 

 
 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=YLzM6VvPkqU 

 

Logo abaixo link da música “Pirulito que bate-bate”: 

https://drive.google.com/open?id=1f4ACeXiCNTmHu1Ic9J3FPZGE9jp2lVWW  
 

Link de vídeo do Youtube, onde crianças brincam de “Pirulito que bate-
bate”:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=YLzM6VvPkqU
https://drive.google.com/open?id=1f4ACeXiCNTmHu1Ic9J3FPZGE9jp2lVWW
https://www.youtube.com/watch?v=YlcdAoETyso

