
EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase II 

Aos educandos e suas famílias, 

  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de dar 

continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizamos 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 à escola, vocês deverão trazer os 

materiais e as atividades realizadas neste período. Todas as atividades 

são baseadas em conteúdos que estamos trabalhando durante as aulas.  

 

História: O Lobo e os sete cabritinhos. 

 

OBJETIVO:  

 Ajuda ampliar o repertório literário, além de estimular o gosto pela leitura 

dos pequenos em um momento prazeroso entre família e criança.   

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As histórias são contadas diariamente na escola, e 

por esse motivo, propomos mais essa atividade com a intenção de 

proporcionar um momento no qual as crianças apreciam tanto que é a hora da 

história. Esse conto em especial lembra “Os três porquinhos” aqui já contada 

com o intuito das crianças relacionarem uma história a outra e serem capazes 

perceberem as diferenças e semelhanças. 

 

ATIVIDADE:  

1- Informar à criança que ela assistirá  a  um  vídeo  que  contém  uma  

contação  de  historia chamada “O Lobo e os Sete Cabritinhos” 

 



2- Antes do vídeo pergunte se a criança já conhece a história, caso 

contrário peça para imaginar sobre o que pode ter uma história através 

do título “O Lobo e os Sete Cabritinhos”. Peça que use sua imaginação e 

a deixe falar. 

 

3- Coloque o  vídeo da contação da história: “O Lobo e os Sete 

Cabritinhos”, O baú da Camilinha, disponível  no  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=btx21D3iwww. A história segue abaixo 

para ler para a criança caso haja dificuldade em acessar o vídeo. 

 

4- Diga á ela quem escreveu essa história foi os “Irmãos Grimm”. Pergunte 

se gostou e o porquê, sempre deixando a criança expressar-se. 

 

5- Pergunte também se ela conhece alguma história parecida ou que 

lembrou ao ouvi-la. Deixe a falar, caso haja dificuldade da criança dizer, 

sugira a história: “Os três porquinhos” e pergunte se são parecidas, no 

que se parecem e o que são diferentes; 

 

O LOBO E OS SETE CABRITINHOS  

Autores: Irmãos Grimm) 

 

Era uma vez uma velha cabrita que tinha sete cabritinhos, e os amava 

com todo o amor que uma mãe tem por seus filhos. Um dia ela queria ir para a 

floresta para buscar algum alimento. Então, ela chamou todos os sete até ela e 

disse:  

— “Queridos filhinhos, eu preciso ir para a floresta, fiquem atentos com o lobo, 

se ele aparecer, ele irá devorar vocês inteirinho com pele e osso. O infeliz vem 

sempre disfarçado, mas vocês o reconhecerão imediatamente por causa da 

sua voz grossa e seus pés pretos.” Os cabritinhos disseram:  

— “Querida mãezinha, nós vamos tomar muito cuidado, a senhora pode ir sem 

preocupação.” Então, a cabrita velha deu um berro e foi embora muito 

tranquila.  

https://www.youtube.com/watch?v=btx21D3iwww


Não passou muito tempo e alguém bateu na porta da casa e gritou:  

— “Abram a porta, queridos filhinhos, a mãe de vocês chegou, e trouxe uma 

supresinha para cada um de vocês.” Mas, os cabritinhos sabiam que se tratava 

do lobo, por causa da voz grossa:  

— “Nós não abriremos a porta,” eles gritaram, ”você não é a nossa mãe. Ela 

tem uma voz macia e agradável, mas a tua voz é grossa, você é o lobo!”  

Então, o lobo foi embora até um gerente de loja e comprou um pedaço 

de barro, comeu o barro e a sua voz ficou mais suave depois disso. Então, ele 

voltou, bateu na porta da casa, e gritou:  

— “Abram a porta, queridos filhinhos, a mamãe de vocês chegou e trouxe uma 

surpresinha para cada um de vocês.” Mas o lobo tinha colocado as suas patas 

negras contra a janela, e as crianças viram e gritaram:  

— “Nós não abriremos a porta, a nossa mãe não tem pés negros como os teus. 

Então, o lobo foi até o padeiro e disse:  

— “Eu machuquei as minhas patas, será que você poderia esfregar um pouco 

de massa para mim.” E quando o padeiro esfregou o pé dele com a massa, ele 

correu até o moleiro e disse:  

— “Espalhe um pouco de farinha de trigo na minha perna para mim.” O moleiro 

pensou consigo mesmo:  

— “O lobo está querendo enganar alguém,” e se recusou; mas o lobo disse:  

— “Se você não fizer isso, eu vou te devorar.” Então, o moleiro ficou com 

medo, e passou farinha de trigo nas patas do lobo. As pessoas são assim 

mesmo.  

Então, ele foi pela terceira vez até a porta da casa dos cabritinhos, bateu 

e disse:  

— “Abram a porta para mim, crianças, é a mamãe que voltou, e trouxe uma 

coisinha da floresta para cada um de vocês.” As crianças gritaram:  



— “Primeiro nos mostre as suas patas para que possamos saber se você é a 

nossa querida mãezinha.” Então, o lobo colocou as patas pela janela, e quando 

os cabritinhos viram que as patas eram brancas, eles acreditaram que era 

verdade, e abriram a porta.  

Mas quem entrou senão o lobo! Eles ficaram apavorados e quiseram se 

esconder. Um saltou para debaixo da mesa, o segundo para debaixo da cama, 

o terceiro para dentro do fogão, o quarto foi para a cozinha, o quinto se 

escondeu dentro do armário, o sexto dentro da bacia de lavar louça que era de 

porcelana, e o sétimo dentro da caixa do relógio. Mas o lobo encontrou todos 

eles, e não fez nenhuma cerimônia, e um após o outro, ele engoliu todos eles 

para dentro da sua goela.  

O cabritinho menorzinho que estava dentro da caixa do relógio foi o 

único que não foi encontrado. Quando o lobo havia saciado a sua fome, ele foi 

embora, se deitou debaixo de uma árvore, e começou a dormir. Logo depois a 

cabrita mãe voltou novamente para casa vindo da floresta. Ah!, o que ela viu 

então!. A porta da casa estava toda aberta. A mesa, as cadeiras, e os bancos 

estavam espalhados, a bacia de lavar louça que era de porcelana estava 

reduzida a cacos, e os acolchoados e os travesseiros estavam espalhados 

para fora da cama.  

Ela procurou as crianças, mas não os encontrou em lugar nenhum. Ela 

os chamava pelo nome, um após o outro, mas ninguem respondia. Finalmente, 

quando ela procurou o menorzinho, uma voz muito fraca respondeu:  

— “Querida mamãe, eu estou dentro da caixa do relógio.” Ela tirou o cabritinho 

de lá, e ele contou para a mamãe que o lobo tinha vindo lá e tinha comido 

todos os seus irmãozinhos. Então, você pode imaginar como ela chorou por 

causa dos seus filhinhos.  

Finalmente, desesperada ela saiu, e o cabritinho mais novo fugiu com ela. E 

quando eles chegaram perto do mato, lá estava o lobo debaixo de uma árvore, 

e roncava tão alto que até os galhos da árvore tremiam. Ela olhou para ele e 

por todos os lados viu que alguma coisa estava se mexendo e se debatia 

dentro do seu corpo inchado.  



— “Oh, céus,” disse ela, “será possível que meus pobres filhinhos que ele 

engoliu no jantar, podem ainda estar vivos?”  

Então, o cabritinho foi correndo para casa e trouxe a tesoura, e uma 

agulha e uma linha, e a cabrita mãe abriu a barriga do monstro, e mal tinha ela 

feito um corte, e um cabritinho colocou a cabeça para fora, e quando ela 

continuou cortando, todos os seis saltaram, um depois do outro, e todos eles 

estavam vivos ainda, e não tinham sofrido nenhum ferimento, pois devido a 

voracidade o lobo os tinha engolido inteirinhos, sem mastigar.  

Que felicidade que foi! Então, eles abraçaram a sua querida mãezinha, e 

eles pulavam felizes como crianças na frente de um sorvete. A mãe, todavia, 

disse,  

— “Agora, vamos procurar algumas pedras grandes, e nós encheremos o 

estômago do lobo mau com elas enquanto ele ainda está dormindo.” Então, os 

sete cabritinhos trouxeram as pedras até ali rapidamente, e colocaram todas 

que couberam em seu estômago, e a mamãe cabra costurou o estômago do 

lobo bem depressa, e então, ele não desconfiou de nada e nem se mexeu 

nenhuma vez.  

Quando o lobo, finalmente, acordou do seu sono, ele ficou de pé, e 

como as pedras que estavam em seu estômago o deixaram com muita sede, 

ele quis ir a um poço para beber água. Mas, quando ele começou a andar e a 

se mexer, as pedras que estavam em seu estômago começaram a rolar umas 

contra as outras, como se fosse um chocalho. Então, ele gritou:  

— “Que grandes estrondos, pareço ouvir, pensei que fossem os seis 

cabritinhos, Mas grandes pedras parecem ruir.”  

E quando ele chegou no poço, se abaixou para pegar água e ia beber, 

as enormes pedras o fizeram cair dentro do poço, e não teve jeito, ele acabou 

se afogando miseravelmente. Quando os sete cabritinhos viram isso, eles 

vieram correndo até o poço e gritavam alto:  

— “O lobo morreu! O lobo morreu! E dançaram a roda da alegria em torno do 

poço junto com a mãe deles.”  



Fonte do texto: disponível em:  

Fonte da história: 

https://pt.m.wikisource.org/wiki/Contos_de_Grimm/O_lobo_e_os_sete_cabritinhos. 

Ao final peça que a criança faça um desenho da parte que mais gostou 

da história em uma folha. Depois mostre o seu desenho para os familiares e 

guarde para mostrar para os colegas e professora quando voltarmos para a 

escola. 

 

EXPERIÊNCIA: FLUTUA OU AFUNDA? 

 

Objetivo:  

 Explorar a linguagem oral e escrita; 

 Elaborar hipóteses; 

 Identificar objetos pesados e leves; pequenos e grandes; 

 Incentivar a interação com a família. 

 

Contextualização: Despertar a curiosidade das crianças em sala de aula é algo que 

constantemente estamos trabalhando, por isso com essa experiência as crianças 

estarão expandindo seus conhecimentos e aprendendo novos conceitos. 

 

Atividade:  

Vamos começar separando o material que será utilizado para realizar a 

experiência: 

 Recipiente grande cheio de água (bacia ou balde); 

 Sugestões de objetos com diferentes tamanhos e pesos: borracha, lápis, 

pedaços grandes de isopor, clips metálicos, entre outros. Alimentos: casca de 

ovos, feijão cru etc. 

Você pode construir com a criança uma tabela para marcar o que irá flutuar e o 

que irá afundar; 

Assim, coloque os objetos e alimentos no chão ou em cima da mesa e peça para 

que a criança separe o material em dois grupos o que ela acha que afunda e o que 

flutua; 

https://pt.m.wikisource.org/wiki/Contos_de_Grimm/O_lobo_e_os_sete_cabritinhos


Em seguida, deixe que a criança coloque um objeto dentro do recipiente com água 

um por vez e observem o que vai acontecer; 

Depois anote o resultado na tabela; 

Pergunte para a criança: Por que tal objeto afunda? Por que tal objeto flua? 

Conte com a criança quantos objetos acertou com a separação dos objetos feita 

por ela antes de começar a experiência; 

Com a material disponível em casa peça para a criança desenhar o que ela mais 

gostou na experiência. 

Aproveitem e se divirtam! 

 

ATIVIDADE II – BANDINHA 

 

Objetivo:  

 Utilizar sons produzidos por materiais e objetos durante brincadeiras de 

faz de conta e criações musicais. 

Contextualização: Aproveitar as músicas conhecidas da criança e enriquecer 

esse momento tão apreciado, introduzindo instrumentos musicais produzidos 

por ela e seus familiares. 

Atividade: 

Providenciar junto com a criança sucatas para confeccionar alguns 

instrumentos musicais, tais como: latas, potes, garrafas pet, grãos, tampinhas 

de garrafas, chaves velhas, galhos de árvores entre outros, para produzir 

instrumentos musicais, como por exemplo: 

 



 

Hoje iremos fazer dois instrumentos para confeccionar com a criança. 

Chocalho 

Para esse instrumento, você vai precisar de uma garrafa pet, limpa e 

seca. 

Corte o gargalo e o fundo 

Coloque dentro tampinhas de garrafas coloridas 

Feche com um durex 

Deixe a criança decorar o seu chocalho com os matérias que tiver em 

casa, exemplo: durex coloridos, cola colorida, adesivos, tecidos, fitas etc. 

Pode ser feito também colocando dentro da garrafinha de água ou 

refrigerante pequena, um punhado de grãos, que pode ser arroz, milho de 

pipoca, feijão, ou outro qualquer que você tenha em casa, até mais ou menos a 

metade da garrafinha e feche com a tampinha da própria garrafa.  

Tamborzinho 

Para esse instrumento, vamos precisar: 

● Uma lata de metal, que pode ser de leite em pó, achocolatado ou outra 

qualquer.  

● Uma bexiga grande e forte.  

● Dois pauzinhos que podem ser dois galhos de árvore não muito grossos. 

 

Primeiro, decore a lata com tinta misturada com cola ou pedacinhos de 

papel colorido ou tecidos. 



Agora corte o bico da bexiga e estique sobre a lata, prendendo bem forte 

com barbante. Se não tiver bexiga pode ser um círculo de plástico cortado de 

um saco de lixo e de uma sacola de supermercado. Lembrem-se, a bexiga ou o 

plástico devem ficar bem esticado.  

Agora pegue os dois pauzinhos e vamos ter as duas baquetas. 

Após confeccionar os instrumentos, deixe que a criança manipule-os 

bastante, experimentando tocar de diversas formas, para que possa se 

apropriar das possibilidades sonoras deles, é importante que ela descubra 

essas possibilidades, propor também que cante e toque músicas conhecidas. 

A seguir, pode-se sugerir que todos façam uma apresentação, um 

Karaokê, show de talentos ou outras situações que julgarem interessante, 

utilizando os instrumentos. 

Ao final das apresentações, propor que após a criança brincar bastante 

com os instrumentos em vários momentos, ela poderá levar pra escola e 

mostrá-lo aos amigos, relatando como foi feito, como funciona etc. 

Compartilhando assim com todas suas experiências, preferências e ampliando 

com isso seu repertório de vivências musicais. 

 

MÚSICA: OS DEDOS.   

Objetivo: 

 Ampliar o repertório de músicas, proporcionar situação para que se 

cante junto com os familiares, identificar os seus dedos de uma forma 

lúdica. 

 Contextualização: Cantar é uma atividade muito apreciada pela criança, 

contribui para o desenvolvimento da linguagem, desperta emoções incontáveis 

e conhecimentos diversos a respeito de vários assuntos.  

Atividade:  

Inicialmente escolha um local da casa para sentar de frente com a 

criança, depois iremos propor para a criança cantar a música, ao cantar a 



música mostre os seus dedos, suas mãos. Se tiver mais pessoas na casa 

também pode participar, todos mostrando os dedinhos e durante a música.  

Realizar uma conversa sobre a situação atual que estamos enfrentando, 

o isolamento social, devido o coronavírus. Explique a importância de lavar as 

mãos, passar álcool gel e usar máscara, pois assim elimina o vírus.  

Acesse o link da música: “Polegares” disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ik50ZxpesgI&feature=youtu.be, Se não conseguir 

acessar, segue abaixo a letra da música para a família ler ou cantar com a 

criança, visto que é uma música bem conhecida na escola. Vocês também 

podem utilizar a bandinha que fizeram anteriormente, para a atividade ficar 

ainda mais legal! 

Os dedinhos! 

Eliana 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=ik50ZxpesgI&feature=youtu.be


Dedos médios, dedos médios 

Onde estão 

Aqui estão 

Eles se saúdam 

Eles se saúdam 

E se vão 

E se vão 

Anulares, anulares 

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… 

Fonte da música: https://www.letras.mus.br/eliana/91150/ 

  Após cantarem juntos a música, faça algumas perguntas para a criança, 

tais como:  

 Onde estão os seus polegares? E os mínimos?  

 E os dedos anelares, o que geralmente fica neste dedo? 

 O que você acha que precisa fazer com as suas mãos, toda vez que sair 

de casa, ou sujá-las?   

https://www.letras.mus.br/eliana/91150/


  Agora estamos passando por uma situação complicada com a doença 

do coronavírus, e por isso devemos tomar bastante cuidado, e fazermos uso de 

sabão e água, e se estivermos fora de casa também podemos usar o álcool em 

gel e máscara para nos proteger e proteger as outras pessoas.  

  Finalizado esse momento de conversa, onde poderão ser incluídas 

muitas outras perguntas caso os familiares achem conveniente.  

Agora que tal juntos, desenharem as suas mãos no caderno de 

desenho, a criança pode desenhar a mão do adulto, e o adulto a mão da 

criança. Podem usar o lápis grafite, canetinhas, para contornar, e o lápis de 

cor, para pintar. 

Guardem esses desenhos para podermos compartilhar uns com os 

outros na escola. 

Boa atividade! 

 

 

 


