
Aos Educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por algum período, contudo, teremos de dar continuidade aos 

processos de aprendizagem. 

Disponibilizaremos atividades especificas 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! 

 

 

ATIVIDADE Nº 1 

 

TÍTULO: Seu Mestre Mandou. 

 

OBJETIVOS: 

 Expressar-se por meio da imitação,  

 Desenvolver a coordenação motora e atenção,  

 Conviver e brincar.  

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Uma das brincadeiras mais favoritas da nossa turma é o “Seu mestre mandou” que tal brincar na 

sua casa?  

 

ATIVIDADE: 

Você vai precisar ensinar para a sua família as regras que são: escolher um mestre e todos 

devem obedecer ao que o mestre mandar. Então, você pode começar a brincadeira e divirta-se! 

 

 

Veja abaixo como brincar. 

 

O mestre fala:  

- Seu mestre mandou  

Todos respondem:  



- Fazer o quê?  

Então, o mestre fala o que todos devem fazer: imitar bichinhos, pular igual saci, fazer gestos, 

dançar, fazer movimentos com o corpo, pular, bater palmas.  

 

Usem a imaginação e boa diversão! 

 

 

ATIVIDADE Nº 2 

 

TÍTULO: Brincando com discos.  

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a agilidade,  

 Aprimorar a percepção, atenção e 

 Desenvolver noção de lateralidade.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Na escola brincamos com as tampas das latas de leite, de várias maneiras: fazendo de conta que 

é pratinho para comidinha, utilizando para brincar com massinha, jogando igual boomerang, entre 

outras. Na sua casa você irá fazer um disco igual à tampa da lata do leite, ou maior, para realizar 

essa atividade bem divertida! 

 

ATIVIDADE: 

Você vai precisar de uma caixa de papelão pequena ou uma caixa de sapato com tampa. Você 

deverá fazer dois círculos grandes, como nas imagens abaixo. Para usar como molde você pode 

usar um prato de plástico, uma tampa de pote de plástico ou qualquer outro objeto redondo. Após 

riscar o molde, peça ajuda de um adulto para recortar, utilize uma tesoura sem ponta. Após fazer 

os círculos você pode desenhar, pintar, encapar, enfim, decore como quiserem. Depois sente de 

frente para um familiar seu e cada um com o seu disco deve jogar para o outro. Cuidado para não 

jogar por cima e bater no rosto. Os discos devem ser jogadas pelo chão. Tente pegar sem deixar 

o disco passar por você! Nessa brincadeira ninguém ganha, mas todos se divertem! Guarde seus 

discos e leve para a escola para brincar com seus amigos.  

 



 

 

Fonte: Foto cedida / Acervo pessoal – Professora Clediane – C.E.I. Inez Menezes Maria. 

 



 

ATIVIDADE Nº 3 

 

TÍTULO: Telefone sem fio 

 

OBJETIVOS: 

 Exercitar a oralidade; 

 Respeitar momentos de fala e escuta; 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Existem muitas brincadeiras que não precisam de material nenhum para brincar, e a brincadeira 

“Telefone sem fio” é uma delas. Lembra que já brincamos na escola de “Telefone sem fio”? Agora 

é a sua vez de brincar com sua família. 

 

ATIVIDADE: 

Para brincar de “Telefone sem fio” você não precisa de material nenhum; basta convidar as 

pessoas da sua família. Quanto mais pessoas brincarem, mais legal fica a brincadeira. Vocês 

devem se posicionar em fila, um ao lado do outro. O primeiro da fila diz uma frase ou uma palavra 

no ouvido da pessoa ao seu lado; esta pessoa que ouviu a frase/palavra deverá repeti-la no 

ouvido de quem está ao seu lado. O importante é prestar atenção e repetir o que ouviu. E assim, 

a frase/palavra vai passando, de ouvido em ouvido, até chegar ao último da fila, que deverá dizer 

a frase/palavra em voz alta. A graça da brincadeira é saber se a frase/palavra chegou ao final 

igual ao que foi dito pela primeira pessoa da fila. Ao final de cada rodada, deve-se trocar a pessoa 

que fica no primeiro lugar da fila, para que todos possam ter a chance de começar a brincadeira. 

Brinquem e divirtam-se bastante. 

Para facilitar, veja o vídeo abaixo com um exemplo da brincadeira. 

 

Link para acessar o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2cRO-6nDtM 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2cRO-6nDtM


ATIVIDADE Nº 4 

 

TÍTULO: Tchutchuê 

 

OBJETIVOS: 

 Executar o que a letra da música sugere; 

 Respeitar o tempo de cada movimento da música; 

 Movimentar o corpo. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Na escola, já ouvimos e dançamos muitas vezes a música “Tchutchuê”, não é mesmo? Agora é 

hora de mostrar para sua família e ensiná-los a dançar.  

 

ATIVIDADE: 

Acesse o vídeo da música “Tchutchuê” e dance com sua família, respeitando os movimentos que 

aparecem na música. Cante e dance bastante. 

 

Link para acessar o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY 

 

Caso você não consiga acessar o vídeo, lembre como se canta a música: 

TCHUTCHUÊ 
 

Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual (2x) 
 

Polegar pra frente (polegar pra frente) 
 

Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
 

Polegar pra frente (polegar pra frente)  
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

 
Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AMrn2ERvGkY


Polegar pra frente (polegar pra frente)  
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

Perna dobrada (perna dobrada) 
 

Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
Polegar pra frente (polegar pra frente) 
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

Perna dobrada (perna dobrada) 
Os pés pra dentro (os pés pra dentro 

() 
Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
 

Polegar pra frente (polegar pra frente) 
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

Perna dobrada (perna dobrada) 
Os pés pra dentro (os pés pra dentro) 

Cabeça torta (cabeça torta 
() 

Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
 

Polegar pra frente (polegar pra frente) 
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

Perna dobrada (perna dobrada) 
Os pés pra dentro (os pés pra dentro) 

Cabeça torta (cabeça torta) 
Língua pra fora (língua pra fora) 

 
Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
 

Polegar pra frente (polegar pra frente) 
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

Perna dobrada (perna dobrada) 
Os pés pra dentro (os pés pra dentro) 

Cabeça torta (cabeça torta) 
Língua pra fora (língua pra fora) 

Dá uma rodadinha (dá uma rodadinha) 
 

Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
 



Polegar pra frente (polegar pra frente) 
Cotovelo pra trás (cotovelo pra trás) 

Perna dobrada (perna dobrada) 
Os pés pra dentro (os pés pra dentro) 

Cabeça torta (cabeça torta) 
Língua pra fora (língua pra fora) 

Dá uma rodadinha (dá uma rodadinha) 
E num pé só! 

Tchutchuê, tchutchuê 
É uma dança tropical 
Tchutchuê, tchutchuê 

É uma dança sem igual 
 

Fonte: Música https://m.letras.mus.br/rebeca-nemer/2000999/ 
 
 
 

ATIVIDADE Nº 5 

 

TÍTULO: Esconder objetos 

 

OBJETIVOS: 

 Respeitar as regras da brincadeira; 

 Exercitar a atenção. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Você já conhece a brincadeira “esconde-esconde” não é mesmo? Na escola, você e seus amigos 

gostam de brincar no parque de esconder. Vamos brincar de um jeito diferente? 

 

ATIVIDADE: 

Com sua família, escolha um objeto e um espaço para brincar. O objeto pode ser um brinquedo, 

que não quebre; e o espaço pode ser na sala, no quarto, no quintal, vocês escolhem, mas melhor 

que não seja na cozinha, pois pode ser um pouco perigoso. Depois, escolham alguém para 

esconder o objeto. Todos devem sair do espaço ou fechar os olhos, caso não consigam trocar de 

espaço, para essa pessoa poder esconder o objeto. Depois, a pessoa que esconder o objeto 

deverá dar um sinal para avisar que o objeto já está escondido. Ao sinal que a pessoa der, todos 

deverão procurar o objeto escondido. Quem achar o objeto primeiro é quem vai escondê-lo na 

próxima rodada. Se ninguém conseguir encontrar, a pessoa que escondeu mostra onde estava 

escondido e escolhe outra pessoa para esconder. Você pode tirar uma foto da brincadeira para 

mostrar aos amigos quando voltarmos para a escola. Brinquem quantas vezes quiserem. Boa 

diversão.  

 

 

https://m.letras.mus.br/rebeca-nemer/2000999/


ATIVIDADE Nº 6 

 

TÍTULO: Bolinha de sabão 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver percepção visual; 

 Exercitar músculos faciais. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Na escola, já brincamos algumas vezes com a bolinha de sabão. Vamos aprender como se faz a 

mistura para fazer as bolinhas e você brincar com sua família? 

 

ATIVIDADE: 

Chame um adulto para te ajudar a fazer o líquido da bolinha de sabão. Sabe aquela “água” que 

tem dentro dos potinhos? Você vai precisar de: 

 4 colheres de água; 

 4 colheres de detergente; 

 2 colheres de açúcar (o açúcar serve para deixar a bolinha mais firme e não estourar tão 

rápido). 

Depois de separar os ingredientes, misture tudo, com bastante cuidado. Mexa devagar para 

dissolver todo o açúcar. 

Se tiver um pedaço de arame, peça para alguém da sua família enrolá-lo como na figura abaixo. 

Se não tiver arame, pode usar uma garrafa cortada. Caso tenha um canudo em casa, também 

poderá usá-lo. Lembre-se que deverá “soprar” o líquido para fazer a bolinha. Veja: 

 

 

 

Fontes / Imagens: 

Argola pt.m.wikihow.com / Garrafa pet https://docplayer.com.br/64801591-Brinquedos-de-enfeitar-o-ar-pdf-completo-no-site.html 

 

 

 

http://pt.m.wikihow.com/
https://docplayer.com.br/64801591-Brinquedos-de-enfeitar-o-ar-pdf-completo-no-site.html


Pronto, agora é só brincar. Se puder, tire fotos para nos mostrar como foi sua brincadeira. 

Se quiser, acesse o vídeo abaixo para ver um exemplo de como fazer a receita do líquido para 

bolinha de sabão: 

https://www.youtube.com/watch?v=UAK-IOOjppU 

 

 

 

ATIVIDADE Nº 7 

 

TÍTULO: História: “O sanduíche da Maricota”, de Avelino Guedes 

 

OBJETIVOS: 

 Despertar interesse pela leitura; 

 Expressar opinião sobre a história lida. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Contamos histórias todos os dias em nossa escola. Você gosta de sanduíche? A galinha Maricota 

gosta. Vamos conhecer sua história, e conversar um pouquinho sobre ela. 

 

ATIVIDADE: 

Peça para alguém da sua família ler a história “O sanduíche da Maricota” para você.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAK-IOOjppU


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Disponível em: https://pt.slideshare.net/kchies/o-sanduiche-da-maricota-40487317. 

 

 

https://pt.slideshare.net/kchies/o-sanduiche-da-maricota-40487317


Agora, converse um pouco com sua família pensando nas questões: 

 

- Por que todos deram palpites no sanduíche? 

- Será que cada animal queria colocar um alimento diferente pra comer o sanduíche da Maricota? 

- Por que a Maricota ficou tão nervosa com a sugestão da raposa? 

- A Maricota fez certo em expulsar todos de sua casa? 

 

 

ATIVIDADE Nº 8 

 

TÍTULO: Desenho  

 

OBJETIVO: Expressar preferência alimentar por meio de desenho, a partir da história lida. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Algumas vezes, em nossa escola, conversamos sobre a história lida e a professora pede um 

desenho. Vamos fazer um desenho? 

 

ATIVIDADE: 

Agora é a sua vez. Após a leitura e a conversa sobre a história “O sanduíche da Maricota”, 

desenhe, em seu caderno, como seria o seu sanduíche. Pense nos alimentos que você mais 

gosta e coloque no desenho. Guarde esse desenho para mostrar aos colegas quando 

retornarmos à escola. 

 

 

 ATIVIDADE Nº 9 

 

TÍTULO: Frutas preferidas da família 

 

OBJETIVOS: 

 Pesquisar as frutas preferidas da família; 

 Expressar-se através do desenho. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola na hora da merenda você sempre come a sobremesa depois 

do almoço. Às vezes tem banana, mamão, abacaxi, melancia, maçã entre outras frutas. A escola 

pensa em você manter uma alimentação saudável! Dessas frutas você tem uma que é a sua 

preferida? E na sua casa? Quais são as frutas preferidas da sua família? Vamos descobrir? 



 

 

ATIVIDADE: 

Converse com a sua família e pergunte quais são as frutas preferidas deles. Depois, desenhe no 

caderno de desenho as frutas que eles mais gostam e a sua também. Não se esqueça de guardar 

o desenho para quando voltarmos para a escola para mostrar para todos. 

 

 

ATIVIDADE Nº 10 

 

TÍTULO: História Cantada: “Sopa Supimpa”, Grupo Triii e Palavra Cantada 

 

OBJETIVOS: 

 Apreciar história cantada e dramatizada; 

 Desenhar a partir da história. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Na escola, contamos histórias todos os dias. Que tal ouvir história de um jeito diferente, que não 

seja no livro? 

 

ATIVIDADE: 

Assista ao vídeo “Sopa Supimpa”, do Grupo Triii e Palavra Cantada. A história é sobre um rapaz, 

o Pedro, que tenta enganar uma velha que não gostava de ninguém, e não dava nada a ninguém. 

Será que ele vai conseguir? Depois de ver a história, converse com sua família sobre o que 

achou. Era uma sopa de pedras mesmo ou o Pedro só estava tentando enganar a velha? Em 

seguida, faça um desenho de como você acha que ficou a Sopa Supimpa do Pedro. Não se 

esqueça de guardar o desenho para nos mostrar quando retornarmos. Caso não consiga acessar 

o vídeo, peça para alguém da sua família ler a história abaixo, de Pedro Malasartes e a Sopa de 

Pedras, que é bem parecida com a Sopa Supimpa. 

 

Link para acessar o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_go-F3LrcxA 

 

Pedro Malasartes e a Sopa de Pedras 
 
         Pedro Malasarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do 
pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio 
pros lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro: 

https://www.youtube.com/watch?v=_go-F3LrcxA


- A velha é unha-de-fome. Não dá comida nem pros cachorros que guardam a casa dela - dizia 
um. 
- Quando chega alguém pro almoço, ela conta os grãos de feijão pra pôr no prato. Verdade! 
Quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente - afirmava outro. 
- Eita velha pão-dura! - comentava um terceiro. - Dali não sai nada. Ela não dá nem bom-dia. 
O Pedro Malasarte ouvindo. Ouvindo e matutando. 
Daí a pouco entrou na conversa: 
- Querem apostar que pra mim ela vai dar uma porção de coisas, e de boa vontade? 
- Tu tá é doido! - disseram todos. - Aquela velha avarenta não dá nem risada! 
- Pois aposto que pra mim ela vai dar - insistiu o Pedro. - Quanto vocês apostam? 
A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malasarte, muito matreiro, já tinha um 
plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se 
mandou pra casa da velha. Era meio longe, mas pra ganhar aposta o Malasarte não tinha 
preguiça. 
 
O Pedro foi chegando, foi arranchando, ali bem perto da porteira do sítio da velha. Esperou um 
tempo pra ser notado. Quando viu que a velha já tinha reparado nele, armou o fogãozinho, botou 
a panela em cima, cheia de água, e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água. 
A Velha, lá de casa, só espiando. E a panela fumegando. 
E o Pedro atiçando o fogo. 
Não demorou muito, a velha não agüentou a curiosidade e veio dar uma espiada. O Pedro firme, 
atiçando o fogo. 
No dia seguinte, panela no fogo, fervendo água, soltando fumaça. Pedro atiçando o fogo. A velha 
olhando de longe, lá de dentro da casa. 
Até que ela não conseguiu mais se segurar de curiosidade. Saiu e veio negaceando, achar de 
perto. O Pedro pensou: "É hoje!" 
Catou umas pedras no chão. Lavou bem e jogou dentro da panela. E ficou atiçando o fogo pra 
ferver mais depressa. 
A velha não se conteve: 
- Oi, moço, tá cozinhando pedra? 
- Ora, pois sim senhora, dona - respondeu o Pedro. - Vou fazer uma sopa. 
- Sopa de pedra? - perguntou a velha com uma careta. - Essa não, moço! Onde já se viu isso? 
- Pois garanto que dá uma sopa pra lá de boa. 
- Demora muito pra cozinhar? - perguntou a velha ainda duvidando. 
- Demora um bocado. 
- E dá pra comer? 
- Claro dona! Então eu ia perder tempo à toa? 
A velha olhava as pedras, olhava pro Pedro. E ele atiçando o fogo, e a panela fervendo. A velha 
meio incrédula, meio acreditando. 
- É gostosa, essa sopa? - perguntou ela depois de um tempo. 
- É - respondeu o Malasarte. - Mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho. 
- Por isso não - disse a velha. - Eu vou buscar. 
Foi e trouxe cebola, cheiro-verde, sal com alho. 
- Tomate a senhora não tem? - perguntou o Pedro. 
A velha foi buscar e voltou com três, bem maduros. 
Pedro botou tudo dentro da panela, junto com as pedras. E atiçou o fogo. 
- Vai ficar bem gostosa - desse ele. - Mas se a gente tivesse um courinho de porco... 
- Pois eu tenho lá em casa - disse a velha. E foi buscar. 
Couro na panela, lenha no fogo, a velha sentada espiando. Daí a pouco ela perguntou: 
- Não precisa pôr mais nada? 
Até que ficava mais suculenta se a gente pusesse umas batatas, um pouco de macarrão... 
A velha já estava com vontade de tomar a sopa, e perguntou: 
- Quando ficar pronta posso tomar um pouco? 
- Claro dona! 
Aí ela foi e trouxe o macarrão e as batatas. 



O Malasarte atiçou o fogo, pro macarrão cozinhar depressa. 
Daí a pouco a velha já estava com água na boca! 
- Hum, a sopa tá cheirando gostosa! Será que as pedras já amoleceram? 
Em vez de responder, o Pedro perguntou: 
- A senhora não tem uma linguicinha no fumeiro? Ia ficar tão bom... 
Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. 
Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malasarte então pediu dois pratos e talheres, a velha 
trouxe. 
O Pedro encheu os pratos, deu um pra ela. Separou as pedras e jogou no mato. 
- Ué, moço, não vai comer as pedras? 
- Tá doida! - respondeu o Malasarte. - Eu lá tenho dente de ferro pra comer pedra? 
E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Foi correndo pra venda, cobrar o dinheiro da 
aposta. 

 
Disponível em: http://paneirodehistorias.blogspot.com/2010/03/sopa-de-pedras.html 

 

 

 

ATIVIDADE Nº 11 

 

TÍTULO: Leitura e piquenique 

 

OBJETIVOS: 

 Ouvir história 

 Através de um piquenique ter a oportunidade de experimentação dos alimentos e interação 

com a família. 

 Expressar-se através do desenho 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Você lembra quando nós fizemos piquenique na escola?A primeira vez foi no pátio com muitas 

frutas, suco e um delicioso lanche de pão com queijo? Foi muito divertido! Que tal fazer um 

piquenique com a sua família, que seja saudável? Pois como já estudamos nas outras atividades, 

precisamos dos alimentos saudáveis para fortalecer a nossa imunidade! 

 

ATIVIDADE: 

Antes de iniciar os preparativos para o piquenique, peça para alguém ler a historinha do “Camilão, 

o Comilão” de Ana Maria Machado. Após a leitura do livro você deverá convidar sua família para 

um piquenique saudável, utilizando as frutas, verduras e legumes que você tem em casa. Divirta-

se e faça o piquenique na sala, no quintal, na varanda, na cozinha. O lugar não importa, o 

importante é você se divertir e experimentar todos os alimentos do piquenique. Depois faça um 

desenho do alimento que você mais gostou de comer no piquenique e leve para a escola! Boa 

diversão! 

http://paneirodehistorias.blogspot.com/2010/03/sopa-de-pedras.html


 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Disponível em: https://pt.slideshare.net/doia/camilo-o-comilo. 

https://pt.slideshare.net/doia/camilo-o-comilo

