
Aos educandos e suas famílias, 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo,

teremos que dar continuidade aos processos de

aprendizagem.

E.M.E.B. CECÍLIA MEIRELES

Disponibilizaremos 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 a escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período.

Boas aprendizagens! Ate ́ breve!

Gestão Escolar e Professores da EMEB Cecília Meireles 



AULA 05 – FASE I

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.

OBJETIVO: Conhecer e explorar movimentos e gestos
através do corpo.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Em sala de aula aprendemos
algumas músicas e brincadeiras sobre o corpo.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão
entregues para professora no retorno das aulas.

Semana 11/05/2020 à 15/05/2020



ATIVIDADE 01

• Como brincar : 

ü Um será o líder da brincadeira e quando ele 
disser: "MORTO!", todos ficarão 
agachados.

ü Quando o líder disser: "VIVO!", todos 
darão um pulinho e ficarão de pé.

ü Quem não cumprir as ordens é eliminado, 
até sobrar um só participante, que será o 
vencedor e o próximo líder.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.

• Que tal após a brincadeira fazermos um registro dela?

• Vamos desenhar a brincadeira e os participantes em uma 
folha sulfite ou caderno.

“MORTO OU VIVO”



ATIVIDADE 02
“CAMA DE GATO”

• Você precisará de cadeiras, ou mesas com os pés para cima, elástico ou barbante e fitas 
adesivas que colem na parede, caso for fazer no corredor.

• Poderá fazer de acordo com as imagens:
ü sala, 
ü corredor, 
ü cozinha ou 
ü quarto, 

• É só se divertir e se equilibrar para passar sem encostar no barbante! Tire fotos se possível.

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.

Fonte: pinterest.com
Fonte: pinterest.com

Fonte:limerique.com
Fonte: colegioguarapiranga.com.br



• Pergunte aos familiares se eles sabem brincar de “CAMA DE GATO“ feito com as mãos?

• Se alguém souber peça para te ensinar...

• É bem legal...

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.



“BRINCADEIRA DO ESPELHO”
• Você conhece a brincadeira do espelho?

• Em dupla com um de seus familiares ou amigos, combine quem irá criar expressões e
movimentos para o outro fazer igual como um espelho.

• Depois troque de posições. Tocar as diferentes partes do corpo é muito importante
para a criança se perceber.



ATIVIDADE 03
• Assista o clipe: “OS DEDINHOS”

https://www.youtube.com/watch?v=FM2ns-Z-SQU&feature=youtu.be

• Mas se não conseguir, cante a música...
Os Dedinhos

Polegares,  polegares
Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

Indicadores,  indicadores
Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

Onde estão aqui estão
Eles se saúdam eles se saúdam

E se vão e se vão

https://www.youtube.com/watch?v=FM2ns-Z-SQU&feature=youtu.be


Anelares,  anelares
Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

Dedos mínimos,  dedos mínimos
Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

Todos os dedos,  todos os dedos
Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

Todos os dedos todos os dedos
Onde estão aqui estão

Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

fonte: https://www.letras.com/temas-infantis/os-dedinhos/

• Cante a música mais de uma vez e use os dedinhos certos ok!

https://www.letras.com/temas-infantis/os-dedinhos/


ATIVIDADE 04

Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.

“HORA DA ATIVIDADE”
• Depois de cantar a música dos dedinhos mais de uma vez;

• Peça ajuda a um adulto para desenhar as expressões de emoções em seus dedinhos
(como na imagem abaixo) e tire uma foto:



ATIVIDADE 05
“HORA DA HISTÓRIA”

Os dez amigos (Ziraldo)

























Obs.: As atividades produzidas, e registros fotográficos serão entregues para professora no retorno das aulas.

• Desenhe a parte da história que você mais gostou!


