
Semana dia 18 a 22 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:  “A Canoa Virou”. 
 

Objetivos:  
 

  Estimular a interação social por meio da música; 
  Fazer dobraduras; 
  Aprimorar a coordenação motora fina. 

 
Contextualização:  
 
Você lembra da música “A Canoa Virou” que cantávamos na escola? Então 
agora vamos cantar de um jeitinho diferente. 
 

Atividade:  
 
Com ajuda de um adulto faça um barquinho de papel para cada pessoa da sua 
família ou para quem queira participar. Para fazer o barquinho você pode usar 
folha de jornal, revista velha ou outro tipo de papel. Pode seguir o modelo 
abaixo ou acessar o link para aprender a fazer o barquinho de papel. 



 

 Fonte:  https://einoffenesherz.blogspot.com/2016/09/como-fazer-barquinho-de-papel.html  
 

Link de vídeo do youtube do passo a passo de como fazer um barquinho 
de papel: 
https://www.youtube.com/watch?v=G0o8KYcXMXk  
 

 Depois dos barquinhos feitos, com ajuda do adulto escreva em cada 
barquinho o nome dos familiares  participantes. Lembrando que, cada 
barquinho só pode ter um nome. Façam uma roda e deixe os barquinhos no 
meio da roda. Agora é hora de cantar a música “A Canoa Virou”. Escolham um 
nome de um familiar e acrescente na música, aquele que o nome foi 
acrescentado deve ir ao centro da roda e pegar o barquinho que tem o seu 
nome e mostrar para todos. A brincadeira  termina quando todos estiverem 
com o seus barquinhos. 

https://einoffenesherz.blogspot.com/2016/09/como-fazer-barquinho-de-papel.html
https://www.youtube.com/watch?v=G0o8KYcXMXk


Música: “A Canoa Virou” 
Domínio público 
 

A canoa virou 

Pois deixaram ela virar 
Foi por causa da (o) _________(dizer/cantar o nome de um participante) 
Que não soube remar 
 

Se eu fosse um peixinho 

E soubesse nadar 
Eu tirava a (o) ________ (dizer/cantar o nome de um participante) 
Do fundo do mar 
 

Siri pra cá, 
Siri pra lá 

_______ (dizer/cantar o nome de um participante) é bela(o) 
E quer casar. 
 
Fonte: https://www.letras.mus.br/temas-infantis/956057/ 

 

2ª Atividade: 
 

Título:  Estátua no jornal. 
 

Objetivos:  
 

 Movimentar o corpo; 
 Expressar sentimentos por meio da dança. 

 

Contextualização:  
 
Você se lembra da brincadeira da Estátua que já brincamos na escola? Agora 
vamos brincar de um jeito um pouco diferente. 
 

Atividade:  

Você vai precisar de uma folha de jornal (pode ser folha de revista ou encarte 
de supermercado) e um aparelho de som ou algo que tocará música. A folha de 
jornal vai ficar no chão e vai ser a base da estátua. Um familiar coloca uma 
musica que você gosta. Enquanto a música toca você vai dançar circulando a 
base da estátua (a folha de jornal). Quando o familiar parar a música, você 
sobe na base e imita uma Estátua. Lembre-se: Estátua não se mexe! Precisa 
ficar paradinho. Faça poses bem engraçadas e peça para seu familiar 
fotografar. Depois escolha a foto que você mais gostou e faça um desenho 

https://www.letras.mus.br/temas-infantis/956057/


para quando você voltar para escola mostrar para seus amiguinhos e para o (a) 
professor (a). 

 
 

3ª Atividade: 
 

Título:  Amarrar os sapatos 
 

Objetivos:  
 

 Desenvolver a coordenação motora; 
 Aprender amarrar os sapatos. 

 

Contextualização: Você lembra de que muitas vezes você ou um amiguinho 
precisou da ajuda do (a) professor (a) para amarrar os cadarços do sapato? 
Então, lembra que enquanto o (a) professor (a) ia amarrando e explicava como 
se amarrava?  
 

Atividade: Você vai calçar seus sapatos e depois pedir ajuda a de um familiar 
para te mostrar como se amarra os cadarços dos sapatos. Existem várias 
formas e cada um tem seu jeito de amarrar os cadarços. Para ajudar vou deixar 
um passo a passo, que pode visualizar na imagem abaixo e também por 
escrito.  
 

Passo a passo amarrar os cadarços dos sapatos: 

 
Fonte: https://mundoovo.com.br/2016/ensine-seu-filho-a-amarrar-o-cadarco/ 

 

https://mundoovo.com.br/2016/ensine-seu-filho-a-amarrar-o-cadarco/


Passo a passo: 
 

1. Comece dando um nó simples, passando o lado direito sobre o esquerdo e 
depois por baixo. Puxe bem. 

2. Faça uma alça (crianças entendem super bem quando ensinamos que é a 
alça é, na verdade, a orelhinha do coelho) em cada um dos pedaços do 
cadarço. Cruze as alças (ou orelhinhas) uma por cima da outra. 

3. Enfie a alça (orelhinha) que está por baixo em torno da que está por cima. 

4. Segure ambas as alças e aperte bem. 

Explicar esse passo a passo verbalmente para a criança pode ser tarefa difícil. 
Por isso o melhor é ir mostrando como você faz, passo a passo. Ele vai 
conseguir compreender facilmente vendo na prática. 

Fonte: https://mundoovo.com.br/2016/ensine-seu-filho-a-amarrar-o-cadarco/ 

 

Caso queira, poderá acessar os links abaixo e visualizar vídeos que ensinam 

como amarrar os cadarços de sapatos. 

Links de vídeos no youtube que ensinam amarrar os cadarços dos 
sapatos: 
https://www.youtube.com/watch?v=stqPBvWzsKo 

https://www.youtube.com/watch?v=mll1re9a5FU 
 

 

4ª Atividade: 

 

Título: Nome com colagem de arroz. 

 

Objetivos:    

   -  Reconhecer seu nome; 

         - Estimular a coordenação motora fina; 

         - Aprender a usar cola. 

 

Contextualização: Lembra que na escola fazíamos atividades com nome? 

Agora fará em sua casa.   

https://mundoovo.com.br/2016/ensine-seu-filho-a-amarrar-o-cadarco/
https://www.youtube.com/watch?v=stqPBvWzsKo
https://www.youtube.com/watch?v=mll1re9a5FU


 

Atividade: Primeiro organize o que precisará para realizar a atividade: pegue 

seu caderno de desenho, cola, crachá e peça a mamãe um potinho com arroz 

cru. Peça para um adulto  escrever na folha do caderno seu nome com letra de 

forma bem grande. Depois de tudo isso, você  passará cola em cima das letras 

de seu nome e colocará o grãozinho de arroz nele. Faça uma letra de cada 

vez, que será mais fácil. Veja como é nas fotos abaixo: 

    

 

     

Fonte: Arquivo Professora Paula. 

 

5ª Atividade: 

 

Título: Contação da história "Meu amigo ROBÔ". 

 

Objetivos:   

  - Estimular a ouvir histórias infantis; 

         - Proporcionar o reconto oral da história; 

       - Expressar-se através do desenho.  

 

Contextualização:  Lembra que na escola ouvíamos todos os dias uma 

história diferente? E muitas vezes depois conversávamos sobre a leitura e até 

mesmo um amigo recontava a história do seu jeito para os outros?  

 



Atividade: Agora peça para um adulto ler o resumo da história "Meu amigo, 

Robô" que deixei escrito abaixo. Depois conte a história para sua família do 

jeito que você entendeu e por último desenhe no caderno como seria seu robô 

caso pudesse pedir ao seu Luis, o artesão. 

 

 

História: "Meu amigo Robô" 

 

                   

Fonte: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/meu-amigo-robo/ 

 

 Luís é um artesão que trabalha com os mais variados materiais: madeira,ferro, 

alumínio, e tem ferramentas de todos os tipos. Na entrada da oficina colocou uma 

tabuleta que dizia: " O QUE VOCÊ QUISER, EU FAÇO". 

 Um dia, uma garotinha entrou na oficina do artesão e pediu que ele criasse 

uma coisa muito especial para ela e que não existisse no mundo inteiro. 

 - Mas o que você quer? - Perguntou Luís. 

 - Eu quero um robô - Disse a menina, decidida - Um robô que seja meu amigo, 

converse comigo, e que seja único no mundo. 

 O artesão passou vários dias pensando no pedido, até que um dia, cansado de 

tanto pensar, resolveu dormir e acordou com a ideia e correu para a oficina. Lá criou 

o mais perfeito robô que jamais existiria em nenhum lugar do mundo, porque além 

de perfeito era único. 

 Quando a menina voltou, ficou encantada com o robô. E o artesão, feliz da 

vida, nem cobrou nada e o deu de presente. 

Resumo da história escrita por Professora Paula  

 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/meu-amigo-robo/


Caso queira poderá acessar os links da história abaixo e ouvir conotações da 

história. 

Link / youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=84u8NVDwix4, apresenta a história de uma menina que 

sonha em ter um amigo de lata e pede para um artesão o construir.  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/meu-amigo-robo/, é uma outra opção caso 

não consiga acessar o link da contação da história. 

 

   

  6ª  Atividade:  

 

Título: Comparando tamanhos e desenhando. 

 

Objetivos:  

  - Comparar tamanhos: maior e menor; alto/baixo. 

  - Comparar quantidade; 

  - Registrar através do desenho suas observações. 

 

Contextualização: Lembra que o (a) professor (a), às vezes, fazia a 

chamadinha na sala de aula? Chamava as crianças pelo nome e quem era 

chamado tinha que vir até a lousa e ficavam um ao lado do outro? Depois 

conversávamos sobre quantas crianças vieram, se mais meninos ou mais 

meninas? Qual amigo(a) era mais alto; quem era mais baixo? 

  

Atividade: Pois bem, agora chegou a hora de fazer algumas observações e 

comparações com sua família. Observe as pessoas que moram com você e 

responda em voz alta: 

1)  Quantas pessoas moram em sua casa? 

2)  Quem é o mais alto, maior? Quantos anos essa pessoa tem?  

3)  Quem é o mais baixo, menor? Qual a idade dele (a)? 

4)  Pergunte qual é a idade da pessoa mais velha. 

https://www.youtube.com/watch?v=84u8NVDwix4
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/meu-amigo-robo/


5)  Pergunte quantos anos tem a pessoa mais nova. 

 

 Depois que responder essas perguntas, registre por meio de desenho 

em seu caderno a ordem das pessoas que moram em sua casa.  Desenhe da 

pessoa mais alta até chegar à pessoa mais baixa. Peça para um adulto 

escrever o nome das pessoas que você desenhou e suas idades, porque 

quando voltarmos para a escola iremos comparar os tamanhos e quantidades 

entre as famílias desenhadas.  

 


