
 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA RACHEL DE QUEIROZ 
 Praça Buriti 20 –Jd. Sta Terezinha – Diadema / SP – CEP: 09931-250 

 Fone/Fax: (11) 4091-8699 
 E-mail: emeb.rachelqueiroz@diadema.sp.gov.br: 

 

 

TEXTO INTRODUTÓRIO 

 
 

Já estamos em quarentena faz tempo, mas precisamos continuar 

a aprender, fazendo atividades em família. Todas as atividades 

abaixo serão muito mais prazerosas se feitas por todas as 

pessoas que estão enfrentando, juntas, este desafio de FICAR EM 

CASA para tentarmos conter essa pandemia e voltar à vida 

normal em breve. 

Esperamos que vocês aprendam, mas, principalmente, se 

divirtam ao fazer as atividades propostas abaixo. 

 

Até logo! 

 

 

 



Atividade 1: BINGO DOS NOMES 

Objetivo: perceber a relação das letras do alfabeto com a construção do nome 

próprio. Perceber se há na família nomes com iniciais ou finais semelhantes  

Contextualização: na escola trabalhar com a identidade da criança passa 

inicialmente pelo seu nome. Através dessa prática muitos conceitos podem ser 

trabalhados, como as letras que compõe o nome, quantidade, se há repetição 

de letras, entre outros. 

Desenvolvimento da atividade: colocar em um saquinho ou caixa, 

quadradinhos com as letras do alfabeto. Escrever o nome da criança em uma 

folha utilizando a letra bastão. Entregar a ela papéis para que amasse e faça 

pequenas bolinhas ou caroços de feijão para fazer a marcação. Retirar do 

saquinho ou caixa, uma letra por vez e ao dizer qual é a letra, mostrar à criança 

para que veja se a mesma está no seu nome e assim colocar a marcação com 

a bolinha de papel ou caroço de feijão. 

Ganha quem marcar todas as letras primeiro. 

 

Atividade 2: BOLA AO CESTO 

Objetivo: Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em momentos 

de brincadeira; desenvolver atenção e concentração; respeitar comandos; 

aguardar a sua vez na brincadeira. 

Contextualização: No pátio da nossa escola, além de as crianças poderem 

brincar de forma livre, propomos atividades dirigidas.  

Desenvolvimento da Atividade: Essa é uma atividade que pode ser realizada 

por todas as pessoas da casa, se assim desejarem.  

Materiais necessários:  

- cestos (de qualquer tamanho - podem ser também baldes, bacias, caixas...) 

- bolas (podem ser feitas com papel) 

- marcação da distância para o arremesso (1,5 m) 



Organizem uma fila com as pessoas que participarão da atividade. Cada uma 

arremessará na sua vez, com o objetivo de acertar a bola no cesto. Estipulem a 

quantidade de vezes que cada uma irá jogar e marquem os pontos. Podem 

montar duplas ou grupos também. Ao final vejam quem fez mais pontos. Quando 

finalizarem, conversem sobre a atividade, dizendo se gostaram de realizá-la, 

como se sentiram, se foi fácil ou difícil arremessar e acertar no cesto... 

 

Atividade 3: EU GOSTO DE COMER... 

Objetivo: Identificar alimentos saudáveis e não saudáveis; Levantar hipóteses 

em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por 

meio de escrita espontânea. 

Contextualização: Ter uma alimentação saudável é bastante importante. A 

refeição oferecida na escola é pensada de acordo com as necessidades 

alimentares das crianças de 4 e 5 anos. Em nossas aulas conversamos bastante 

sobre isso e incentivamos os alunos a se servirem de tudo que é oferecido nas 

refeições. 

Materiais necessários: 

- folhas de papel avulsas ou caderno 

- lápis de cor, giz de cera ou canetinhas 

 

Desenvolvimento da Atividade: Conversem sobre a última refeição que 

tiveram em  casa. Quais alimentos estavam no prato? Como foram manipulados 

no momento da refeição (com as mãos ou com talheres)? Esses alimentos são 

os seus preferidos? São saudáveis (sim ou não)? 

Pensem em um alimento que você gosta e é saudável, mas não conte a 

ninguém. Desenhe esse alimento. Tente escrever o nome dele. Ao final, mostre 

seu desenho à sua família. Você pode perguntar às pessoas da sua família qual 

é o alimento preferido de cada uma. 

 



Atividade 4 – OBSERVANDO PELA JANELA 

Objetivo: Desenvolver a capacidade de observação e organização de um 

registro, oral ou escrito. 

Contextualização: Durante este último mês, todos nós estamos “observando a 

vida pela janela de nossas casas”, pois não podemos sair devido à quarentena. 

Vale a pena observarmos com mais atenção o que vemos pela nossa janela: 

céu, árvores, flores, ruas, pessoas passando, nuvens, etc...  

Desenvolvimento da Atividade: Sentem-se perto da janela(ou qualquer lugar 

onde possam ver “para fora de suas casas”), com uma folha de papel, caderno 

ou bloco de anotações, caneta ou lápis. Observem, durante o tempo que 

acharem necessário, o que veem. Depois, conversem sobre isso:  

- o que cada um percebeu? 

- eram seres vivos (pessoas, animais, plantas, etc) 

- eram meios de transporte (carros, motos, bicicletas)? 

- Observaram o céu? O que viram? Nuvens, sol, pássaros, chuva, céu azul ou 

nublado? 

Desenhem o que mais chamou a atenção de cada um. Pode ser um desenho 

feito coletivamente, ou cada um pode fazer seu próprio desenho. Depois, 

mostrem para toda a família e conversem sobre isso. 

 

Atividade 5: ILUSTRAÇÃO DA HISTÓRIA 

Objetivo: Ouvir história e reproduzi-la por meio de ilustração. 

Contextualização: O momento da leitura é muito importante na rotina da turma. 

Nele, as professoras trazem sempre uma história para compartilhar com os 

alunos. 

Desenvolvimento da Atividade: Agora vocês conhecerão a história “Mumuru, 

a estrela dos lagos”, uma lenda indígena, retirada do livro “Lendas e mitos dos 

índios brasileiros”, de Walde-mar de Andrade e Silva: 



 

 

Mumuru: a estrela dos lagos 

 Maraí, uma jovem e bela índia, muito amava a natureza. Passava seus 

dias a brincar perto do lago, tornando-se a companheira e melhor amiga dos 

peixes, das aves e dos outros animais. À noite, ficava a contemplar a chegada 

da Lua e das estrelas. 

 Nasceu-lhe, então, um forte desejo de tornar-se também uma estrela. 

Perguntou ao pai como surgiam aqueles pontinhos brilhantes no céu e, com 

grande alegria, veio a saber que Jacy, a Lua, ouvia os desejos das moças e, ao 

se esconder atrás das montanhas, transformava-as em estrelas. 

 A partir desse instante, todas as noites Maraí esperava pela Lua, 

suplicando que a levasse para o céu, bem no alto. 

 Muitos dias se passaram sem que a jovem realizasse seu sonho. 

Resolveu então aguardar a chegada da Lua junto aos peixes do lago. Assim que 

esta apareceu, Maraí encantou-se com sua imagem refletida na água, sendo 

atraída para dentro do lago, de onde não voltou mais. 

 A pedido dos peixes, pássaros e outros animais, Maraí não foi levada para 

o céu. Jacy transformou-a numa bela planta, ganhando o nome de Mururu, a 

vitória-régia. Ela vive nos lagos e rios da Amazônia. Sua flor se abre sempre à 

meia-noite e tem o formato de uma estrela. Assim, a linda jovem tornou-se a 



rainha da noite, a estrela dos lagos, a enfeitar ainda mais a natureza com sua 

beleza e seu perfume. 

 

ANDRADE E SILVA, Walde-mar de. Lendas e mitos dos índios brasileiros. São 

Paulo: FTD, 1999, p. 20. 

 

Após ouvir essa lenda, converse com quem leu para você. Diga se gostou da 

história ou não e por que, o que mais gostou... 

Em seguida, pegue papel (caderno ou folha avulsa), lápis de cor, giz de cera e 

canetinhas. 

Você ouvirá a descrição da imagem que ilustra essa lenda no livro. Imagine a 

cena na sua cabeça e desenhe. Peça para lerem a descrição quantas vezes 

forem necessárias. 

 

Ao terminar, compare seu desenho com a imagem. Ficou parecido? 

 

Atividade 6 - PANOBOL 



Objetivo: Movimentar-se de forma adequada ao interagir com adultos e crianças 

em brincadeiras e atividades. 

Contextualização: Como estamos ficando muito tempo em casa, é importante 

praticar algumas atividades físicas, ao invés de ficarmos somente sentados. 

Estas atividades melhoram nosso condicionamento e nossa imunidade, podendo 

ser praticadas por todos os membros da família, independente da idade. 

Desenvolvimento da Atividade:  Você vai precisar providenciar um pano 

grande (pode ser um lençol ou pano de mesa) e uma bola (se não tiver bola, 

pode fazer uma com pedaços de papel amassados, formando uma bola). Num 

espaço amplo (quintal ou sala, tirando os móveis do caminho), estender o pano 

no chão, com a bola no meio. Cada pessoa pega numa ponta, levantando o 

pano. A bola não deve cair no chão e não podem parar de movimentar o pano. 

Podem ser feitos vários movimentos: para cima, para baixo, para os lados, etc. 

Mas todos devem tomar cuidado para não deixar a bola cair.   

 

Atividade 7: DO MAIOR PARA O MENOR 

Objetivo: Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 

Contextualização: Através de brincadeiras dirigidas, trabalhamos muitos 

conceitos importantes. Hoje vamos encenar situações de trânsito e trabalhar 

noções matemáticas. 

Desenvolvimento da Atividade: Separe brinquedos que representem meios de 

transporte: carros, motos, caminhões, bicicletas. Caso não tenha, pode adaptar 

com caixas, embalagens, potes... 

Simule uma situação de trânsito, com ruas, pedestres e os meios de transporte. 

Explore a locomoção dos veículos, reproduza os sons que eles fazem. Pare no 

sinal vermelho e ande no verde, dê passagem aos pedestres e aos veículos 

menores. 

Após brincar e se divertir, observe os objetos. São parecidos? Qual a cor deles? 

Qual é o maior? Qual é o menor? Organize uma fila com eles, começando do 



menor até chegar ao maior. Agora o contrário, comece do maior e vá diminuindo 

até chegar no menor. 
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