
EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase I 

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.  

 

 

EXPERIMENTO: TINTA CASEIRA 

Objetivo:  

 Conhecer novas possibilidades de fazer tintas acompanhando o 

processo de transformação. 

Contextualização: As crianças conhecem algumas tintas quem 

frequentemente utilizamos na escola como: guache, anilina e a aquarela. 

Através do preparo de tintas caseiras elas aprendem que não existem apenas 

produtos industrializados, fazem relações e ampliam os conhecimentos que já 

possuem. 

Atividade:  

Essa atividade é mais um convite para que as famílias possam brincar e 

interagir de forma lúdica. Vamos precisar de alguns materiais que certamente 

vocês têm em casa. Vamos à lista! 

Material necessário 

 1 xícara de farinha de trigo 

 1 xícara de sal 

 1 xícara de água  

 1 colher de pó de café  



 1 colher de casca de beterraba 

 4 potinhos plásticos 

 1 colher 

 1 recipiente para fazer a massa 

 1 peneira 

 

Agora mão na massa!  

Em um recipiente coloque a água, a farinha e o sal. Mexa até obter uma 

consistência homogênea.  

Pegue dois potinhos e coloque um pouquinho da massa em cada um. Pode 

ser potinhos de iogurte, copinho descartável ou qualquer outro que você tenha 

em casa.  

No primeiro adicione o pó de café usado e no segundo cascas da beterraba 

que você utilizará mais tarde em uma deliciosa salada. Mexa bem cada uma 

das misturas.  

Agora pegue os outros dois potinhos e a peneira, peneire para retirar os 

pedaços dos alimentos. 

Deixe as crianças participarem fazendo as medições e mexendo a mistura 

dos ingredientes usando a colher os as mãozinhas. 

Sua tinta está pronta para uso. Solte sua imaginação e divirta-se! 

 

Para enriquecer esse processo de descoberta dialogue com as crianças 

durante a preparação da tinta, mostre as texturas, as cores, à casca a polpa, as 

sementes, as folhas etc. 

Explore cada alimento. Pergunte coisas como: 

 Qual o nome desse alimento? 

 Qual a cor? 

 É áspero ou liso? 

 Você gosta de comer esse daqui quando a mamãe prepara? Por quê? 

 Será que quando eu como minha língua também fica colorida? 

 

Utilize a tinta e faça desenhos com auxilio do pincel ou do próprio dedinho. 

Desenhem no papel, no chão, no azulejo do banheiro ou da cozinha ou 

cantinho da parede.  



Guarde o desenho ou tire fotos para compartilharmos essa grande 

experiência. 

 

Dicas importantes: 

 Você poderá utilizar outros corantes naturais que tenha em casa como: 

urucum, colorau, açafrão, cenoura, espinafre, amora, couve etc.  

 Por serem feitas com ingredientes comestíveis não tem problema se a 

criança levar a mão à boca durante a atividade!  

 

 

Foto: acervo pessoal da Profª Danielle Melque 

 

BRINCADEIRA com carimbos naturais 

Objetivo: Explorar diferentes suportes para desenhar e pintar utilizando 

elementos naturais. 

Contextualização: As maiores brincadeiras estão na imaginação das crianças, 

nem sempre é preciso um brinquedo para brincar e se divertir. Brincar com 

elementos da natureza, sem formas estruturadas e sem função definida, 

permite infinitas possibilidades de criação. 

Atividade:  

Batatas cruas são perfeitas para fazer carimbos, pois são firmes e fáceis 

de cortar. Além das batatas vocês poderão utilizar outras frutas, legumes e 

vegetais que tiverem em casa como: cenoura, pimentão, pepino, maçã, brócolis 

etc. 



Importante! Para evitar o desperdício de alimentos utilize aqueles que 

não já não estão tão apetitosos para comer. 

Junto com a criança separe os alimentos dos quais poderão utilizar. 

Explique que para fazer as formas você, adulto, terá que fazer sozinho porque 

é perigoso.  

Com auxílio de uma faca corte a batata ao meio. Pegue um guardanapo 

e pressione na batata para absorver um pouco da água, faça a marcação do 

desenho escolhido, sugiro utilizar a ponta de uma caneta, e em seguida vá 

esculpindo com a faca o formato do desenho na batata.  

Decida com a criança o formato dos cortes (quadrado, coração, estrela, 

círculos, letra inicial do nome etc.). Conforme for recortando peça para a 

criança ir guardando em um recipiente grande como uma bacia.  

Separe algumas folhas de papel, como auxilio de um pincel, palito ou o 

próprio dedinho, passe a tinta, pode ser a que você confeccionou ou outra que 

tenha em casa, própria para o uso das crianças.  

Soltem a imaginação e criem pinturas divertidas. Guarde o seu desenho 

e entregue para a professora, tenho certeza que ela ficará muito feliz de ver 

suas produções. 

Para ampliar a diversão você poderá utilizar outros objetos como folhas, 

sementes, pedras e pequenos gravetos. 

 

 

. 

 

 

 

Fotos do acervo pessoal da: Profª Danielle Melque 

 

 

 

 



 

 

 

Fonte da imagem: https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/artes/carimbos-de-

batata/ 

 

Fonte da imagem: http://baudemenino.com.br/artes-com-folhas/ 

 

BRINCADEIRA DE IMITAÇÃO 

Objetivo: 

 Desenvolver o controle, equilíbrio, coordenação, ampliar as 

possibilidades expressivas dos movimentos e buscar ritmo corporal nas 

brincadeiras. 

 

Contextualização: As brincadeiras de imitações estimulam o reconhecimento 

dos movimentos do outro e do próprio corpo. Quanto mais experiências 

diferentes puderem oferecer as crianças, mais elas exercitarão a imaginação. 

 

Atividade: 

      Agora para relembrar as entradas coletivas que realizamos semanalmente 

na escola, (momento em que reunimos todas as crianças no pátio e 

proporcionamos alguma atividade diferenciada, tais como cantar, dançar, fazer 

ginástica, escutar uma história, assistir um teatro, planejado e executado pelas 

https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/artes/carimbos-de-batata/
https://www.atividadeseducacaoinfantil.com.br/artes/carimbos-de-batata/
http://baudemenino.com.br/artes-com-folhas/


professoras), você irá convidar sua família para assistir e dançar com você     o      

vídeo da música    “Xô preguiça” da “Belinha    a     Ovelhinha”     disponível      

em https://youtu.be/spN1wLGbVCA. Ao assistir, vocês deverão fazer 

movimentos imitando os bonequinhos que aparecem no vídeo.  

Se encontrarem alguma dificuldade para acessar o link, não fique triste, 

pois abaixo segue a letra da música para ler para a criança, fazendo o que a 

música solicita. Vocês também podem criar os movimentos imitando um ao 

outro e dançarem juntos. O importante é se movimentar. 

Música: Xô preguiça 

Intérprete: Dalvinha 

 Letra e música: Ringo e Caio Flávio 

 

Pra começar o seu dia 

Com mais disposição 

Faça um bom exercício 

De respiração 

Respire bem fundo 

Até encher seu pulmãozinho 

Em seguida vai soltando o ar devagarinho 

Não tenha pressa 

Faça tudo sem se cansar 

Arranje um espaço pra você se movimentar 

Descole uma música alegre e põe pra tocar 

Mexa seu corpinho e acompanhe cada bit 

Não se esforce muito, obedeça seu limite 

Levante cedinho não deixe a preguiça te pegar 

https://youtu.be/spN1wLGbVCA


E cante 

Xô preguiça, xô preguiça 

Se ela quiser te pegar 

Xô preguiça 

Xô preguiça, xô preguiça 

Agora eu não posso parar 

Sai fora! 

Xô preguiça, xô preguiça 

Não venha aqui me atrapalhar 

Xô preguiça, xô preguiça 

Agora eu preciso estudar 

                

BRINCADEIRA: IMITE SE PUDER! 

Agora explique para a criança que vai começar uma brincadeira “Imite se 

puder!”, que você irá dar algumas comandas, e ela deve imitar, por mais 

estranho que possa parecer. Segue abaixo as comandas: 

  

 Derreter como um sorvete 

 Flutuar como um floco de algodão 

 Balançar como as folhas de uma árvore 

 Correr como um rio 

 Voar como um pássaro ou um avião 

 Cair como um raio 

 Jogar uma bola invisível                          

 Rodar um bambolê 

 Pular uma corda invisível 

 Andar a cavalo 

 Escovar os dentes 



 Trocar de roupa 

 Passear de carro 

 

O desafio é conseguir fazer as comandas, e quando isso acontecer valorize 

a criança. 

 

BRINCADEIRA: IMITE A FIGURA! 

Agora a brincadeira ficará bem mais divertida. Observem as imagens 

abaixo, brinquem imitando os bonequinhos. 

Mostre a imagem que você quer que a criança faça e ela deverá fazer 

igual. 

Caso a criança não consiga fazer só observando, você pode ajudá-la. 

 

 

Fonte da imagem: https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-

shapes-page-1-image.jpg 

 

https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-shapes-page-1-image.jpg
https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-shapes-page-1-image.jpg


 

Fonte da imagem: https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-

shapes-page-2-image.jpg 

 

 

Fonte das imagem:https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-

shapes-page-3-image.jpg 

 

QUEBRA CABEÇA 

Você precisará de algumas tampinhas, palito de dentes ou de fósforo e 

cola.  

https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-shapes-page-2-image.jpg
https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-shapes-page-2-image.jpg
https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-shapes-page-3-image.jpg
https://childhood101.com/wp-content/uploads/2012/02/body-shapes-page-3-image.jpg


E se quiser deixar os palitos bem coloridos, é só pintar usando tinta 

guache e espere secar. 

Agora mostre a figura para a criança e peça para que ela faça o 

movimento igual ao do bonequinho, usando os palitos e as tampinhas. 

No começo pode ser muito difícil para a criança, por isso você deve 

ajudá-la a montar o quebra cabeça dos movimentos dos bonequinhos. 

 Depois deixe-a tentar fazer uma imagem sozinha. 

Aproveitem e divirtam-se! 

 

COLAGEM 

Após brincarem escolha duas das imagens acima para realizar uma 

colagem imitando os movimentos.  

Você utilizará algumas tampinhas, palito de dentes ou de fósforo, cola e 

uma folha.  

 



Fonte da imagem: 

https://i.pinimg.com/564x/80/83/aa/8083aa359553ad2045e17dbb8745423b.jpg 

Agora, pegue os palitos e as tampinhas e monte o bonequinho, imitando 

a figura que você escolheu anteriormente em cima da folha. 

Agora cole e deixe secar, depois conte para os seus familiares sobre as 

brincadeiras e mostre a colagem que você fez. 

Guarde sua atividade com carinho, pois quando voltarmos, você deve 

levar para os seus amigos apreciarem e brincarmos juntos. 

Não esqueça de deixar esse momento registrado através de fotos e 

vídeos para levar para a escola e compartilhar 

 

BRINCADEIRA: QUEM PEGOU PÃO NA CASA DO JOÃO. 

Objetivo:  

 Criar movimentos, gestos, olhares, mimicas e sons com o corpo em 

brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro. 

Contextualização: Trabalhar com música na Educação Infantil é fundamental 

para o desenvolvimento integral da criança, além de ser uma estratégia em que 

as crianças participam e aprendem de forma lúdica e prazerosa.  

Atividade: 

Converse com a criança se ela lembra da música: “Quem pegou pão na 

casa do João”. Nós já brincamos na escola, para socializar e conhecer os 

nomes dos amigos e professora deste ano. 

Vamos juntar toda a família, sentar em um local aconchegante e cantar a 

música colocando o nome de todos os participantes. 

Quem pegou pão na casa do João 

O ....(falar o nome da pessoa) pegou pão na casa do João. 

O ... (falar o nome da pessoa) pegou pão na casa do João. 

Quem eu? 

Você. 

https://i.pinimg.com/564x/80/83/aa/8083aa359553ad2045e17dbb8745423b.jpg


Eu não. 

Então quem foi? 

Foi .....(a falar o nome da Pessoa).  

E assim segue para o outro 

 

Segue vídeo como sugestão para assistir, sobre a brincadeira “Quem 

pegou pão na casa do João”, disponível no link: 

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

RECEITA: PÃO CASEIRO 

Fonte da receita: https://comidinhasdochef.com/pao-caseiro-simples-e-

rapido/ 

Agora pra fica mais divertido vamos fazer uma receita de pão bem fácil 

Peça para a criança ajudar a separar os ingredientes  

Pão caseiro 

Ingredientes: 

 250 ml de leite morno 

 1 ovo 

 1 colher (sopa) de açúcar (20g) 

 1 colher (café) de sal (3g) 

 5 g de fermento biológico seco (1/2 pacotinho) ou 15 g fermento fresco 

 100 ml de óleo 

 1/2 colher (sopa) de margarina 

 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo sem fermento 

 1 ovo para pincelar 

 

Modo de preparo: 

 

Numa tigela grande, despeje o leite e adicione o fermento. 

Misture bem até dissolver o fermento. 

Em seguida adicione o óleo, a margarina, o ovo, o sal e o açúcar. 

https://www.youtube.com/watch?v=NvrEKcuyxJY
https://comidinhasdochef.com/pao-caseiro-simples-e-rapido/
https://comidinhasdochef.com/pao-caseiro-simples-e-rapido/


Mexa bem e até que os ingredientes fiquem bem agregados. 

Vá adicionando a farinha aos poucos e inicialmente mexendo com uma 

colher e depois com as mãos. 

Quando a massa estiver bem consistente, transfira ela para uma 

superfície lisa e continue adicionado a farinha aos poucos e sovando a massa 

até que fique bem homogênea. 

Você deve sovar a massa por cerca de 10 minutos. 

Coloque a massa novamente na tigela e cubra com um pano ou plástico 

filme. 

Deixe-a descansar por 30 minutos. 

 

Fonte de imagem: https://comidinhasdochef.com/pao-caseiro-simples-e-rapido/ 

DICAS:  

Não esqueça de pedir ajuda para a criança durante todo o processo! 

Se estiver muito frio na sua cidade, coloque dentro do forno desligado a 

massa para crescer. 

Eu gosto de fazer os pães em formato de bolinhas. 

Em seguida acomode as bolinhas numa forma untada e enfarinhada, 

deixando um espaço de 2 cm de uma para a outra. 

Cubra novamente e deixe descansar por mais 40 minutos.  

Passado esse tempo, modele os pãezinhos como desejar. 

Passado esse tempo, bata ligeiramente o ovo e pincele em cima dos 

pãezinhos.   

Leve para assar em forno preaquecido, 180ºC, até dourar. 

      

https://comidinhasdochef.com/pao-caseiro-simples-e-rapido/


 

Fonte de imagem: https://comidinhasdochef.com/pao-caseiro-simples-e-rapido/ 

Agora aproveitem e saboreia juntos esse delicioso pão! 

Agora você pode fazer o registro com um desenho (você pode usar o 

material que tiver em casa, folha de sulfite, caderno de desenho, giz de cera, 

lápis de cor, canetinha etc) ou uma foto para mostrar aos amigos e professora, 

quando tudo isso passar.  

 

CANTIGA POPULAR: A GALINHA DO VIZINHO 

Objetivos:  

 Estimular a contagem oral e relacionar números às suas respectivas 

quantidades. 

Contextualização: Na escola, trabalhamos a construção de conceitos da 

matemática de maneira lúdica, com jogos, brincadeiras, músicas e parlendas. 

Hoje vamos apresentar uma cantiga popular que ensina a sequência numérica 

e depois faremos uma brincadeira que relaciona os números às quantidades. 

Atividade:  

Você já ouviu a cantiga “A galinha do vizinho”? Essa é uma cantiga 

popular, passada de geração para geração, por isso desconhecemos o autor. 

Vamos cantar? Aqui está a letra para você ler com alguém da sua 

família: 

“A galinha do vizinho” 

https://comidinhasdochef.com/pao-caseiro-simples-e-rapido/


 

  “A galinha do vizinho 

   Bota ovo amarelinho 

   Bota 1 

   Bota 2 

   Bota 3 

   Bota 4 

   Bota 5 

   Bota 6 

   Bota 7 

   Bota 8  

   Bota 9 

   Bota 10” 

Cante algumas vezes e depois pegue 10 objetos que você possa usar 

imaginando que seriam os ovos da galinha. Podem ser papéis amassados em 

formato de bolinhas, grãos de feijão ou qualquer outro que tiver, lápis ou giz de 

cera, pequenos objetos que tenha na sua casa. Use sua imaginação, o que 

você escolher, serão os ovos da cantiga. 

Agora tente cantar, pegando um dos “ovos” cada vez que você fala um 

número, assim: 

 A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho 

 Bota 1 (neste momento, você deve pegar 1 ovo) 

 Bota 2 (agora pegue mais 1 e junte com o primeiro) 

 Bota 3 (pegue mais 1 e junte com os outros) 

 e assim até o final da cantiga 

Se você está com todos os “ovos” que havia separado, está de parabéns!  

Conte os ovos, apontando um por um. 



Faça um desenho da galinha com seus 10 ovinhos e guarde para levar para 

escola quando retornarmos. 

 

JOGO: PEGANDO OS OVOS 

Depois do desenho, vamos fazer um jogo para praticar a contagem? 

Para o jogo, você vai precisar de três potinhos vazios (podem ser de 

iogurte, margarina, copos ou outros que tiver), um punhado de grãos (pode ser 

feijão, milho de pipoca ou até várias bolinhas de papel amassado) e um dado. 

A quantidade de potinhos será dependendo do número de jogadores, a 

quantidade sugerida, será para dois jogadores. 

Preparação: 

Você pode usar o dado que fizeram no jogo da melancia há algumas 

semanas atrás ou pode pedir para alguém fazer 6 fichas, cortando papéis em 

quadrados e colocando bolinhas de 1 a 6, como num dado. Se optar pelas 

fichas, as mesmas devem ficar viradas com as quantidades para baixo e você 

vai pegando sem olhar durante o jogo. 

 

Foto acervo pessoal da professora: Patrícia Fujinaga 

Coloque os grãos em um dos potes e os outros devem ficar vazios. 

Coloque o pote com os grãos no centro e cada um fica com um pote 

vazio. 

Agora podemos começar: 

 Você deve jogar o dado ou pegar uma das fichas;  

 Olhe a quantidade que caiu; 

 Conte o número de bolinhas e pegue a mesma quantidade de grãos; 



 Coloque os grãos que pegou, no pote vazio; 

 A pessoa que está jogando com você, deve fazer a mesma coisa; 

 Vocês podem jogar várias vezes ou até os grãos terminarem; 

 O vencedor, será aquele que tiver mais grãos em seu potinho. 

Antes de contarem, veja os potinhos e tente adivinhar quem você acha 

que tem mais e menos grãos. 

Neste momento auxilie a criança na contagem (contando junto com ela). 

Para ficar mais fácil a visualização para a criança sobre a quantidades,  

pegue uma folha de sulfite ou caderno que tenha em casa 

Cada um dos participantes do jogo deve escrever o próprio nome na 

folha; 

  Ao final do jogo cada um deve colar os grãos que ganhou na frente do 

nome, um ao lado do outro para a criança visualizar quem fez mais pontos, 

quem ganhou etc. segue abaixo uma foto exemplificando melhor. 

 

Foto acervo pessoal da Professora: Patrícia Fujinaga 

 

- Boa diversão! 

 

 

 



 

DANÇA 

Objetivo:  

 Desenvolver a expressão, percepção do espaço e equilíbrio, além de 

criar movimentos e gestos ao dançar. 

Contextualização: Na escola realizamos várias atividades de canto e dança 

sempre nos divertimos muito. Na atividade de hoje, vamos dançar muito! 

Atividade:  

Você vai precisar de música, pode ser do rádio, CD’s, celular ou até 

pode cantar. 

Ligue o som para começar, vamos movimentar uma parte do corpo por 

vez, dessa forma: 

 Vire a cabeça de um lado e depois do outro; 

 Cabeça para frente e para trás; 

 Suba e desça os ombros; 

 Gire os ombros, como se fosse fazer uma bolinha com eles; 

 Movimente os braços para frente e para trás; 

 Movimente os braços para cima e para baixo; 

 Movimente os dedos das mãos, abrindo e fechando os dedos; 

 Levante os joelhos, um de cada vez; 

 Balance as pernas; 

 Gire os pés, um de cada vez, 

 Balance a cintura de um lado para o outro e  

 Gire a cintura como se estivesse com um bambolê. 

Agora que já se aqueceu, vamos dançar? 

Chame uma ou mais pessoas da sua família para dançar com você que 

será bem mais divertido. 

Primeiro vocês poderão dançar livremente, mas tentem movimentar todas 

as partes do corpo enquanto dançam. 



Depois de algumas músicas, vamos fazer algumas brincadeiras com 

dança? 

 

BRINCADEIRA: DANÇA NO PAPEL 

Para a próxima brincadeira, vocês irão precisar de uma folha de jornal, 

revista ou qualquer outro papel que tenham em casa, para cada participante. A 

brincadeira é a “Dança no papel”: 

Coloquem o papel no chão e fiquem em cima dele; 

Tomem cuidado, pois o objetivo desta brincadeira é que o papel não 

rasgue; 

Quando a música começar, podem começar a dançar; 

Não podem ficar parados, precisam dançar tomando cuidado; 

Ao término da música, vejam se conseguiram não rasgar o papel. 

 

Não esqueçam de beber água após cada brincadeira. 

Vocês podem registrar as brincadeiras com fotos e levar para mostrar 

aos colegas e professora quando retornarmos para escola.  

- Boa diversão! 

BRINCADEIRA: “DANCE COMO EU DANÇO”: 

Você deverá ficar de frente para as outras pessoas que estão brincando; 

Quando a música começar, só você vai dançar fazendo alguns 

movimentos diferentes; 

Os outros participantes, devem observar bem seus movimentos; 

Você para de dançar e os outros devem fazer os mesmos movimentos 

que você fez; 



Agora você deverá observar bem quem está fazendo os movimentos 

iguais aos seus; 

Quando a música acabar, você escolherá quem fez melhor os seus 

movimentos. 

Vocês podem brincar novamente, com outra pessoa fazendo os 

movimentos. 

 

BRINCADEIRA: “ESTÁTUA”: 

Escolham alguém para pausar a música, esta pessoa não participará 

desta rodada; 

Quando a música começar, podem dançar; 

Quando a música for pausada, fiquem parados na posição que estavam 

quando a música parou, como se fossem estátuas; 

Não pode se mexer; 

A pessoa que pausou a música, deve ficar olhando atentamente para ver 

quem se mexe primeiro; 

Será vencedor aquele que for o último a se mexer. 

 

BRINCADEIRA: ESTÁTUA NO JORNAL 

Objetivo:  

 Movimentar-se de forma adequada ao interagir com os amigos e adultos 

em brincadeiras e atividades. 

Contextualização: Converse com a criança sobre a brincadeira da Estátua 

que aprendeu na escola e que já brincou anteriormente. A brincadeira faz parte 

do universo infantil e elas têm muito a contribuir para que a aprendizagem da 

criança aconteça de forma significativa. A brincadeira que iremos fazer hoje de 

estátua é importante também para o desenvolvimento da consciência corporal 

e da escuta das criança. 



 

Atividade:  

Pergunte para a criança: 

 Você lembra como foi brincar de estátua. 

 Você gostou? 

 Me explica como brinca?  

Deixe a criança explicar a brincadeira, do jeitinho dela, pois ela precisa se 

expressar, formulando assim o seu pensamento de forma positiva. 

Agora será quase igual, mas com o jornal (pode ser qualquer outro papel 

que você tenha em casa papel de presente, folhas de caderno, ou qualquer 

outro papel e uma fita que pode ser crepe ou durex) e um aparelho de som. 

         Escolha um lugar na sua casa, organize o espaço e espalhe as folhas no 

chão, colando-as com fita adesiva (onde cada participante tem que fica). 

       Fale para cada participante escolher um lugar. 

       Regras da brincadeira: 

        Quando tocar a música, todos devem circular dançando (ao ritmo da 

música), entre as folhas. Neste momento, não podem pisar sobre elas. 

       Prestem bem atenção! 

  Quando a música parar de tocar cada pessoa sobe na folha que tinha 

escolhido no início e imita uma estátua. 

Ganha quem for o último a se mexer! 

Aproveitem e brinquem quantas vezes quiserem! 

Após se divertirem faça uma roda para conversar sobre a brincadeira. 

 Vocês percebiam rápido quando a música parava? 

 Foi difícil ficar parado sem se mexer? 

 Qual ritmo mais gostaram de música? E Por que? 

Faça o registro das brincadeiras tirando uma foto de estátua e quando 

voltarmos às aulas mostre para os amigos e professora. 



         Tenham uma boa diversão em família brincando e aprendendo. 

 

EXPLORANDO DIFERENTES LUGARES DA CASA 

 

OBJETIVO: 

 Interagir com os familiares 

 Desenvolver a Oralidade 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Proporcionar às crianças oportunidades para que elas 

vivenciem situações que as possibilitem ampliar seu conhecimento sobre os 

espaços em que vivem e o que contém nele, sendo necessário que elas 

explorem e observem cada lugar. 

 

ATIVIDADE: 

 

Assista ao vídeo da música: “Nossa Casa” - Mundo Bita, disponível no 

link: https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo ou leia a letra da música 

para a criança. 

Nossa Casa 

Mundo Bita 
 

Cada mundo cabe em cada casa. 

Cada casa tem seu jeito de ser 

Eu queria ser um caramujo, 

ir com minha casa pra onde eu bem entender 

 

Sejam muito bem-vindos no nosso doce lar 

Para quem chega sorrindo, nós temos abraços pra dar 

“Tamo” de porta aberta e coração também 

O que não rima com felicidade aqui não convém 

 

A brincadeira começa e logo desanda, a bagunça do quarto parou na varanda 

Lá da cozinha vem cheiro de cravo e canela na dança do mexe e remexe 

panela 

https://www.youtube.com/watch?v=N837uUhxudo


Sempre que a gente vai passear 

Sabe o caminho de volta pra cá 

 

Ninho que nos abraça, amor que extravasa 

Essa é nossa casa 

 

Sejam muito bem-vindos no nosso doce lar 

Para quem chega sorrindo, nós temos abraços pra dar 

Na janela do quarto, de manhã bate sol 

Desadormece a preguiça que dorme no nosso lençol 

 

O corre-corre pelo corredor sem parar, embolou no tapete, subiu pelo sofá 

Imaginar o chuveiro virar cachoeira, viver aventuras à nossa maneira 

Sempre que a gente vai passear 

Sabe o caminho de volta pra cá 

 

Ninho que nos abraça, amor que extravasa 

Essa é nossa casa 

 

Cada mundo cabe em cada casa. 

Cada casa tem seu jeito de ser 

Eu queria ser um caramujo, 

ir com minha casa pra onde eu bem entender 

 

Cada mundo cabe em cada casa. 

Cada casa tem seu jeito de ser 

Cada mundo cabe em cada casa. 

Cada mundo cabe em cada casa 

 

Cada mundo cabe em cada casa. 

Cada casa tem seu jeito de ser 

Cada mundo cabe em cada casa. 

Cada mundo cabe em cada casa 

 

 



AGORA PERGUNTE PARA A CRIANÇA: 

 

 Como é a nossa casa? 

 Qual a parte da casa que você mais gosta? 

 Como é o quarto onde você dorme? 

 O que tem na cozinha? 

 O que tem no banheiro? 

 Nossa casa tem quintal? 

 Qual o tipo de casa que vivemos? Sobrado? Casa térrea? Apartamento? 

 

  

BRINCADEIRA: ADIVINHA? 

 

 Agora vamos brincar? 

 

Ande com a criança por toda a casa, mostrando os objetos que tem em 

cada cômodo da casa (Olhe a cama, a televisão, o brinquedo, o espelho,  

repare na cor da parede, quantas coisas temos em casa etc). 

Depois de passear pela casa, vamos brincar de adivinhar os objetos, 

dando dicas de suas características, funções e propriedades e em qual parte 

da casa se encontra. 

 

Exemplo: 

O que é o que é? É grande, macio e fica no quarto? (Colchão). 

           O que é o que é? É pequeno, preto e tem muitos botões? Geralmente 

fica na sala (Controle remoto). 

 Podem utilizar a criatividade e não esqueça, sempre que a criança 

acertar, valoriza, parabeniza, elogie e bata palmas! 

          

         Para finalizar essa atividade, pede para a criança desenhar (em uma 

folha de papel ou no caderno de desenho, com giz de cera, canetinha, lápis de 

cor etc) a parte da casa que ela mais gosta e qual objeto tem nesse lugar. 

 Guarde seu desenho para mostrar para os colegas e professoras. 

 

 



 

NOSSA ÁGUA 

 

Objetivo:  

 Compreender a importância da água para a vida do planeta. 

 Desenvolver atitudes de conservação e preservação da água. 

 Valorizar o meio ambiente. 

 

Contextualização: O brincar para a criança é tão importante como o trabalhar 

para o adulto, através das brincadeiras a criança amplia seu conhecimento de 

mundo e experimenta sensações. A brincadeira é a principal forma de 

expressão e por meio dela a criança observa e interage com o mundo. 

 

Atividade: 

 

 Vamos assistir ao vídeo: “Olha a Água” da Turminha do Tio Marcelo, 

disponível neste link: https://www.youtube.com/watch?v=--

2Ialz8lT8&feature=youtu.be, se não conseguir acessar ao vídeo, segue a letra 

da música para ler com as crianças. 

 

Música: Olha a Água 

Turminha do Tio Marcelo 

Olha a água 

Pra matar a nossa sede 

Pra molhar a nossa casa 

Pra regar as nossas plantas 

Pra chover de madrugada 

Se é pouco é uma gota 

É um pingo, uma lágrima 

Se é muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar 

Água que a gente tem que economizar 

Olha a água 

Pode ser um oceano 

https://www.youtube.com/watch?v=--2Ialz8lT8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=--2Ialz8lT8&feature=youtu.be
https://www.letras.mus.br/turminha-do-tio-marcelo/


Pode ser um mar inteiro 

Pode ser aquele banho 

Que eu tomo no chuveiro 

Quando chove vira nuvem 

E despenca lá do céu 

Quando cai no chão 

É água pra beber pra tomar banho pra lavar 

Água que a gente tem que economizar 

Porque senão um dia ela acaba 

E então o que a gente vai fazer se não tem água 

Porque senão um dia a fonte seca 

E o que vai ser então da nossa vida aqui na terra? (aqui no planeta terra) 

 

 

Conversa com a criança sobre a importância da água para nossa existência e 

deixar que a criança se expresse sobre o assunto, faça as seguintes perguntas:  

 Onde precisamos de água?  

 O que você faz que precisa utilizar água?  

 De onde vem a água?  

 Como utilizamos a água no dia a dia?  

 Como devemos fazer para não acabar com a água do planeta? 

 

Algumas atitudes podem ajudar a economizar água do nosso planeta! Você 

sabia? Pergunte para a criança: 

 

O que você acha que devemos fazer para economizar água? 

 

 Tomar banhos rápidos. 

 Escovar os dentes com a torneira desliga. 

 Ao ensaboar a louça deixar a torneira fechada. 

 Usar balde ao invés da mangueira para lavar o carro e a calçada. 

 

 

 

 



 

BRINCADEIRA: DETETIVE 

 

Agora vamos brincar de detetive? 

Que tal propor uma dinâmica bem divertida e diferente para as crianças? 

 

Para isso você vai precisar de um binóculo! 

 

  Você sabe o que é um binóculo? Pra que ele serve? 

 O binóculo é instrumento utilizado para vermos com mais detalhes, 

especialmente as coisas que estão longe ou que precisam ser obsevadas 

com muita atenção. 

 

Materiais: 

 

 2 rolos de papel higiênico (vazio) 

 Cola 

 Adesivos, lápis, tinta  etc 

 Dois pregadores para segurar os dois rolos até secar a cola 

 Pedaço de barbante, lã ou linha (opcional) 

 

Modo de fazer: 

 

Cole um rolo no outro e prenda um no outro com os pregadores até 

secar. 

Quando estiver seco tire os pregadores. 

Você já pode brincar assim, mas se quiser pode decorar, pintar, 

desenhar o seu binóculo. 

Você pode também enfeitar com adesivos se tiver em casa. 



Amarre o barbante, cada ponta em uma lateral do binóculo, depois 

coloca no pescoço e comece a brincadeira.  

 

 

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/255720085077889005/ 

 

 

Nessa brincadeira a criança será detetive por um dia. 

Encoraje-os a serem detetives por um dia ou uma semana.  

Peça que as crianças investiguem em suas casas a más utilizações da 

água ou o desperdício dela. 

Com o binóculo você vai ver tudo bem direitinho. 

Ande pela sua casa, vá em todos os cômodos e Investigue se em algum  

lugar tem  desperdício de água.  

Fique atento!  

Se existe algum desperdício de água na sua casa, você precisa falar para as 

pessoas sobre a importância de usar água com consciência. 

 

 

COLAGEM/ DESENHO 

 

Pesquise em jornais, em revistas, na internet ou em outras fontes, 

figuras de pessoas utilizando água, ao terminar a busca das figuras recortar e 

https://br.pinterest.com/pin/255720085077889005/


colar em uma folha, caso não tenha fontes para recortar as figuras, a criança 

poderá fazer um desenho. Pergunte para a criança se na figura recortada a 

utilização da água está correta? 

Guarde para quando retornarmos à escola, mostrar para a professora e 

para os amigos. 

 

Divirtam-se e até a próxima! 

 

 


