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Querida família,

As atividades  foram planejadas  para  serem realizadas  com auxílio  da  família,  agradecemos  a  colaboração  nesse
momento atípico para continuarmos com o planejamento e desenvolvimento escolar. Se possível, registrar as atividades
com fotografias, e no retorno usaremos esse material como apoio pedagógico e suporte para a continuidade das nossas
atividades.

Espero ver todos em breve!!!
                                                                                                                                           Professoras 

SEMANA DE 25 A 29 DE MAIO DE 2020

ATIVIDADE UM

MEMÓRIA DOS NOMES

OBJETIVO: Escrever seu nome em contexto significativo, reconhecer o nome dos integrantes da família.

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Escrever e reconhecer a escrita do seu nome faz parte de nossas vivências aqui na
escola. Hoje vamos usar um jogo que auxilia nesta tarefa.

Providencie com a ajuda de sua família duas tiras de papel para cada pessoa que irá brincar com você, cada um dos
integrantes escreve seu nome nas duas tiras de papel ( família a criança pode copiar seu nome de um modelo feito
por um adulto, se precisar. Orientamos também usar a letra cursiva maiúscula ela é mais fácil para o entendimento
das crianças e é a que usamos na escola ex: ABCD...).

Depois das tiras prontas vocês podem colá-las em um papelão, papel colorido, pratos descartáveis, embalagens de
isopor como mostra a imagem 1. Isto serve para que ninguém veja o nome da folha ( imagem 2).

Importante  todos  os  materiais  dos  nomes  de  todos  os  participantes  precisam ser  iguais  para  que  virados  não
identifique-se nenhum.

Depois de todos os materiais virados para baixo e cada participante a sua vez, tem direito de virar duas peças; se elas
forem iguais  recolhe par e joga novamente, se forem diferentes desvira os pratos e passa vez para o colega.

Uma dica se o número de pessoas na família for muito pequeno, varie a cor da escrita do nome assim terão que
encontrar os pares escritos da mesma cor.



IMAGEM 1 modelos de matérias para construir o jogo

Imagem 2 é preciso garantir que não se consiga ver o nome quando veirarem.

Referências Bibliográficas:

Cordi, Angela. Pé de brincadeira: pré-escola:4 a 5 anos e 11 meses: livro do professor da educação infantil. 
Curitiba:Positivo,2018. 

Imagens  professora Cristina.



ATIVIDADE DOIS 

PANOBOL

Objetivo:  Movimentar -se de forma adequada, e interagir com familiares, essa atividade desenvolve a capacidade
motora, e a cooperação de todos.

Contextualização: Na escola as crianças sempre são convidadas a brincar com bola, ou qualquer outro instrumento
que a ajude a socializar e perceber que o trabalho e a diversão em equipe são agradáveis e que precisamos da
colaboração de todos para trabalhos eficientes.

Prepare-se:

Materiais 

 Toalha, lençóis, ou qualquer pano disponível.
 Bola

Desenvolvimento

Junte todos os moradores da casa que desejam participar da atividade, incluindo crianças e adultos.

Em um ambiente adequado, explique para criança como será a brincadeira. Diga que a bola não deve cair no chão e
que ela não pode parar de movimentar o pano. Estique o pano na forma de que todos os participantes consigam
segurá-lo. Coloque a bola sobre o pano e comece a movimentá-lo, convidando a todos a imitar os gestos.

Brinquem de fazer ventos, ondas fortes e fracas, e ajude no desafio de não deixar a bola cair no chão. Solicite
sugestões para os participantes para variar a brincadeira. 

Depois  da  brincadeira  pergunte  para  a  criança  sobre  as  estratégias  para  não  deixar  a  bola  cair  no  chão  e  a
importância do trabalho em equipe e a participação de todos para a brincadeira dar certo.

Imagem:1

Referências Bibliográfica

Cordi, Angela. Pé de brincadeira: pré-escola:4 a 5 anos e 11 meses: livro do professor da educação infantil. 
Curitiba:Positivo, p.65-67,2018.

Imagem  1  disponível  em:   http://www.ipeduca.com.br/site/atividade2.asp?

http://www.ipeduca.com.br/site/atividade2.asp?th=7&item=2019_panobol_inf2M1&path=2019_panobol_inf2M1&gID=3365&action=displayfiles


th=7&item=2019_panobol_inf2M1&path=2019_panobol_inf2M1&gID=3365&action=displayfiles Acesso  em
19/05/2020

ATIVIDADE TRÊS 

HISTÓRIA

OBJETIVO: Ouvir e recontar histórias

CONTEXTUALIZAÇÃO: Ouvir histórias é uma atividade que acontece todos os dias na escola, é o momento que os 
pequenos mais apreciam.... As crianças adoram e pedem: Conta outra vez!!!!!!

A história de hoje chama-se:

TRANÇAS –Autora –Conceição Rosa

http://www.ipeduca.com.br/site/atividade2.asp?th=7&item=2019_panobol_inf2M1&path=2019_panobol_inf2M1&gID=3365&action=displayfiles








































Converse com seus familiares sobre a linda história que acabou de ouvir!!!!!!!

Um grande beijo!!!!!



ATIVIDADE QUATRO

MEUS DEDOS

Objetivo: Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções. E objetivo
desta aula é fazer isso com os dedos.

Contextualização:  Na  escola  as  crianças  sempre  são  convidadas  a  cantar  e  fazer  gestos  com o  corpo.  Nesta
atividade usaremos nossos dedos  para uma brincadeira divertida. 

Prepare-se:

 Primeiro peçam às crianças que fiquem com a palma das mãos viradas uma para a outra. Elas devem acompanhar a
canção  e,  cada  vez  que  for  citado  o  nome  de  um  dos  dedos,  elas  cumprimentem,  com  esse  dedo,  o  dedo
correspondente da outra mão. Na sequência, desenhe expressões de faces sorrindo, chateadas, tristes, entre outras.
Mostre para as crianças como você fez e solicite a elas que façam a mesma coisa na própria mão (usando caneta
lavável e atóxica), desenhando as expressões que preferirem.
  
Música os 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

Dedos médios dedos médios
Onde estão aqui estão
Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

Anelares, anelares
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
Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão



Todos os dedos todos os dedos
Onde estão aqui estão
Eles se saúdam eles se saúdam
E se vão e se vão

Imagem:1

Referências Bibliográfica

Cordi, Angela. Pé de brincadeira: pré-escola:4 a 5 anos e 11 meses: livro do professor da educação infantil. 
Curitiba:Positivo, p.65-67,2018.

Imagem 1 disponível no link: https://images.app.goo.gl/bJLRGFDkaDoYpQxR7 Acesso em 20/05/2020.

https://images.app.goo.gl/bJLRGFDkaDoYpQxR7

