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TEXTO INTRODUTÓRIO 
 

Aos Educandos e Familiares, 

 “A educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças 

possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu 

entorno, levantar hipóteses... buscar respostas às suas curiosidades e 

indagações”... (BRASIL, 2017, P.36) 

É com base nisso que preparamos nossas atividades, já que 

continuaremos distantes da escola devido à prorrogação do isolamento. 

Esperamos que possam realizar as atividades com muita ludicidade e 

aprendizagem. 

“Brincar cotidianamente de diversas formas, em diversos espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (Crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade... e nesse ponto iremos focar”. (BRASIL, 2017, 

P.36) 

 Bons estudos! 



 

Nossa mensagem a vocês crianças. 

Olá, crianças, esperamos que estejam todos bem. Viemos nesse 

espaço dizer que, assim como vocês, também estamos com 

saudades da escola, dos amigos, das nossas brincadeiras, dos 

momentos de leitura. Saudades de cada um de vocês. Mas 

sabemos que isso é uma fase, e vai passar. Logo, tudo estará bem 

e estaremos juntos novamente. Enquanto isso, cuidem –se, e não 

deixem de brincar.  

E já que não podemos nos ver, recebam nosso carinho e nosso 

abraço virtual. 



 

 

Atividade I – O pato 

Contextualização: A música “O pato" é muito querida pelas crianças. Vamos 

explorar a imaginação, além de nos divertirmos na cantoria. 

Objetivos: 

- Desenvolver, através da música, criatividade, senso rítmico, imaginação, 

memoria e atenção. 

- Explorar a criatividade e a coordenação motora. 

Como fazer: Se preferir, pode acompanhar  a música pelo YouTube, disponível 

no link https://www.youtube.com/watch?v=CmEjwZMR1E4 

https://www.youtube.com/watch?v=CmEjwZMR1E4


 

 Quais animais são falados na música? Você pode fazer esse registro 

desenhando ou pedindo para um adulto escrever.  

(Dica: se optar pela escrita, utilize a letra BASTÃO, que é a letra de forma 

maiúscula) 

Agora, vamos desenhar um pato. Sugerimos esse modelo super fácil:

 

Após concluir o desenho, pinte – o.  

Vamos ler esse poema sobre a água? 

 



 

Atividade II – Quantos copos de água cabem nessa jarra? 

Contextualização: Nesta atividade, iremos explorar a água na sua forma mais 

comum: estado líquido, trabalhando contagem e medidas de cheio e vazio 

através da percepção visual.  

Objetivos: 

- Trabalhar conceitos de medida, como cheio e vazio; 

- Explorar os números, abordando conceitos matemáticos simples. 

Como fazer: Encha alguns copos com água e deixe à disposição da criança. 

Coloque ao lado dos copos um recipiente maior (pode ser um jarro, leiteira, bule 

ou qualquer outro pote). Mostre para a criança os copos, destacando que eles 

estão cheios enquanto o recipiente maior está vazio. Em seguida, a criança 

deverá despejar, um a um, os copos de água no recipiente maior. Quando 

completar a água no recipiente maior, faça as seguintes análises: 

- Quantos copos foram necessários para encher o recipiente maior? Conte com 

a criança os copos que ficaram vazios. 



- Todos os copos foram esvaziados ou em algum ainda sobrou água? 

- Peça para a criança apontar quais recipientes estão cheios e quais estão 

vazios. 

- Conte-os separadamente e depois conte todos. O adulto deverá fazer o registro 

escrito da quantidade e apresentar a criança. 

Atividade III – Flutua ou afunda? 

 Contextualização – A densidade determina a quantidade de matéria que está 

presente em uma unidade de volume, e embora pareça um assunto complexo, 

pode ser trabalhado de maneiras lúdicas com as crianças pequenas. 

Como fazer: Assista ao clipe do Show da Luna sobre densidade disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=65q2eL39nY4 

Se não conseguir acessar o link, leia a letra da música: 

O que flutua, o que afunda 
Agora eu vou explicar 

E pra não ficar boiando 
É melhor me acompanhar. 

Flutua ou afunda? 
Afunda ou flutua? 

Um dos dois 
Sempre será! 

Um objeto para afundar ou flutuar 
Esqueça seu tamanho e peso 

Embora pareça estranho 
Nada disso vai importar 

O que importa é a densidade 
E o que conta é a densidade 

Se o objeto for mais denso que a água 
Não se iluda, ele afunda! 

E se o objeto for menos denso que a água 
Flutua, ele flutua! 

Flutua ou afunda? 
Afunda ou flutua? 

Um dos dois 
Sempre será! 

 
Objetivos: 

- Explorar a densidade de maneira lúdica; 

- Trabalhar conceitos de fundo e raso. 

https://www.youtube.com/watch?v=65q2eL39nY4


 

Vamos fazer essa atividade para vercomo isso funciona? Utilize uma bacia ou 

balde com água. Vamos precisar de objetos de diferentes pesos e tamanhos. 

Pode usar embalagens de produtos, frutas, borracha, clipe de papel. Tentem 

adivinhar o que afunda e o que flutua. Será uma experiência divertida e com 

muito aprendizado. 

 

Atividade IV - Ovo flutuante. 

Contextualização - A água salgada é mais densa que a água natural. E quando 

um líquido é mais denso, fica mais fácil um objeto flutuar sobre ele. Veremos 

também como alguns elementos podem alterar a densidade da água.  

Objetivos: 

- Verificar como a inserção de novos elementos alteram a densidade da água; 

- Trabalhar conceitos de fundo, médio e raso. 

Como fazer: Escolha um copo que caiba uma quantidade razoável de água e um 

ovo. Coloque água até a metade e adicione seis colheres de sal. Mexa. Em 

seguida, cuidadosamente, adicione água natural até completar o copo, de forma 

a não misturar com a água com o sal. Deposite o ovo bem devagar e observe o 

que acontece.  

O ovo irá passar normalmente pela água natural, e quando chegar a água 

salgada, devido a densidade, ele não afundará. Teremos, assim, um ovo 

flutuando no meio da água. 

 

Atividade V – Leitura  

Contextualização: Ler para a criança amplia sua criatividade e imaginação, e 

também seu vocabulário. A leitura também fortalece a conexão de quem lê com 

quem escuta, por isso ressaltamos a importância do momento da leitura com a 

família. 

Objetivos: 

- Desenvolver a memória, a concentração, o vocabulário e o raciocínio; 

- Explorar a imaginação e criatividade; 

- Desenvolver linguagem oral. 

Agora vamos ler essa estória. 

 



 

 

 

ERA UMA VEZ três porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, 

como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. A 

mãe concordou, mas avisou-os: 

- Tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau, e eu não vou 

estar lá para vos proteger… 

- Sim mamã! – Responderam os três ao mesmo tempo. 

Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas e, assim 

que o encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casa. 

O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito 

rapidamente, usando palha. O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com o 

mais novo, juntou uns paus e depressa construiu uma casa de madeira. O 

porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou-se do que a sua mãe 

lhe tinha dito, e disse: 

- Vou construir a minha casa de tijolos. Assim terei uma casa muito resistente 

para me proteger do lobo mau. 

É claro que foi o que demorou mais tempo a construir a casa, mas, no fim, estava 

muito orgulhoso dela, e só aí se juntou aos seus irmãos para brincar. 

Um dia andavam os três porquinhos a saltar, muito divertidos, quando aparece 

o lobo mau: 



- Olá! Vejo três deliciosos porquinhos à minha frente. 

Ao verem o lobo mau, fugiram, cada um para a sua casa. 

O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais 

novo, e disse: 

- Cheira-me a porquinho! Sai daí que eu vou te comer! Se não saíres, deito a tua 

casa de palha abaixo… 

E vendo a casa de palha à sua frente, soprou tão forte, que fez a casinha ir pelo 

ar! 

O porquinho assustado correu para a casa do irmão do meio, que tinha uma casa 

de madeira. 

Quando o lobo lá chegou, gritou novamente: 

- Cheira-me a porquinho! E eu estou com tanta fome que vos vou comer aos 

dois… 

E com dois sopros, conseguiu deitar a casa de madeira abaixo. 

Os dois porquinhos mais novos correram então, apavorados, para a casa do 

irmão mais velho, que era de tijolo. 

O lobo, vendo que os três porquinhos estavam todos numa só casa, exclamou, 

louco de alegria: 

- Cheira-me a porquinho! E mais fome não vou eu ter, pois apanhei três 

porquinhos para comer! 

Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha, mas a 

casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho. Aliviados, os três 

porquinhos saltaram de contentes. Mas o lobo não desistiu, e disse: 



- Não consegui deitar a casa de tijolos abaixo nem derrubar a sua porta, mas eu 

tenho outra ideia… esperem que já vão ver! E começou a subir o telhado, em 

direção à chaminé. 

Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho, que era muito 

esperto, colocou no fogão, por baixo da chaminé, um grande caldeirão de água 

a ferver. 

O lobo, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o 

rabo, fugindo o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os dois 

porquinhos agradeceram ao seu irmão mais velho, e aprenderam a lição. 

 Deste lobo mau, nunca mais se ouviu falar… 

 

Dica para leitura: para tornar esse momento ainda mais interessante, utilize 

dramatização nos diálogos, você pode deixar a voz mais rouca e feroz na fala do 

lobo, etc. O limite é a imaginação. 

Explorando a atividade: 

Após a leitura, peça a criança para recontar a história, da maneira que entendeu, 

usando suas palavras. 

Abra uma conversa sobre o que a criança entendeu sobre o texto. Vale pontuar 

sobre a importância de executar de forma correta as atividades, do uso do tempo, 

da importância do fazer direito. 
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