
EMEB PROFESSORA HERCILIA ALVES DA SILVA RIBEIRO 
 
Fase 1      -     Semana de 25 à 29 de maio de 2020 
 
Queridas crianças e famílias: 
Esperamos que estejam todos bem . Vocês estão se cuidando? Usando 
máscara, lavando as mãos e ficando em casa? Como ainda precisamos 
ficar distantes por causa da pandemia estamos apresentando 
novamente algumas atividades para que possam fazer no seu tempo .É 
importante lembrar que é para ser um momento prazeroso junto com 
aqueles que vocês amam, curta este  momento.  
Sabemos que tudo isso é muito diferente, mas esperamos que logo 
estaremos juntos na escola novamente. 
Beijos e se cuidem ! 
 
 
 
 

Atividade: MORTO – VIVO 
Objetivos:  

 Aprimorar a atenção e agilidade  

 Desenvolver a coordenação motora. 
 

 
Contextualização: Na escola sempre vivenciamos muitas brincadeiras. Uma das 
preferidas pelas crianças é o Morto-Vivo.  

 
Atividade: Um participante é escolhido, como líder e ficará a frente grupo. 
O líder  é quem dará as instruções a serem seguidas pelos participantes. 
Quando o líder disser: Morto! Todos terão que agachar e quando ele falar Vivo! 
Eles devem se levantar. 
O líder irá falando cada vez mais rápido , quem não cumprir ou errar sairá da 
brincadeira, até que fique apenas um participante, que será o vencedor e o 
próximo líder, depois a brincadeira recomeça. 
 

 



 

 

ATIVIDADE  - QUEM PEGA PRIMEIRO 

Objetivos:  

 Desenvolver a atenção; 

 Reconhecer as partes do corpo. 
 
Contextualização: Realizamos muitas brincadeiras em que a atenção para as 
ordens dadas é fundamental ,sendo assim nessa atividade vamos relembrar as 
brincadeiras que fazíamos e apontávamos para partes do corpo como :cabeça, 
pés, além de ficarem atentos quando a ordem for para pegar o objeto. 

 
 
Recursos: Qualquer objeto de escolha que seja fácil de manusear. 
 
 
Atividade: Essa atividade pode ser realizada com duas ou mais pessoas. 
Sentadas no chão uma de frente pra outra ou em círculo, caso tenha mais de duas 
pessoas para brincar com a criança.  
Coloque qualquer objeto no chão entre as duas, será necessário outro adulto para 
dar as comandas.  
Ele vai citar as partes do corpo enquanto que a criança e as pessoas que estarão 
brincando com ela vão tocando o próprio corpo, por exemplo: cabeça, pescoço, 
ombros, cintura, joelho, etc, não precisa ser nessa ordem necessariamente.  
A qualquer momento o adulto que estará dando as comandas falará o nome do 
objeto que está no chão, os participantes devem pegar o objeto, quem pegar 
primeiro ganha. Pode  repetir a brincadeira quantas vezes quiserem. 
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ATIVIDADE: COBRIR O NOME E FORMAS COM OBJETOS PEQUENOS 
 

Objetivos:  

 Concentração,  
 coordenação motora fina,  
 criatividade 

 
Contextualização: Momento de relembrar os desenhar que fizeram na escola. 
Poderá desenhar algo já conhecido ou abusar da criatividade e imaginação.  Ela  
também irá relembrar dos momentos em em que fazia atividades com o nome . 
 
 
Recursos: Folha de diversos modelos ou papelão; 
Grãos (feijão, ervilha, milho, etc) ou objetos pequenos (pedras, botões, bolinhas de 
papel, etc).   
 
 
Atividade: Numa folha, ou outro material como papelão, desenhe formas 
diferentes e permita que a criança também explore o material fazendo seus 
desenhos.  
Em seguida a crianças deverá cobrir os traçados do desenho com objetos 
pequenos. 
Agora o responsável juntamente com a criança vai escrever o nome da criança na 
folha e seguirá o mesmo procedimento da atividade anterior. Poderão nesse 
momento escrever também o nome de seus familiares. 
Lembrando que é sempre importante a supervisão do responsável no 
manuseio desses objetos 
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ATIVIDADE - BÓIA OU AFUNDA? 

Objetivos:  

 Criar hipóteses sobre os objetos se afundam ou não; 

 Observação;  

 Oralidade. 

 
Contextualização: Na escola trabalhamos com os conceitos de maior e menor, 
largo e estreito e também leve e pesado. As crianças sempre participam falando, 
criando hipóteses sobre o que estão vendo e depois elas manuseiam e observam os 
objetos para juntos chegarmos a uma conclusão. Nessa atividade vamos relembrar 
os conceitos de leve e pesado. 
 
Recursos: Um recipiente de no mínimo 10 centímetros de profundidade, objetos que 
bóiam (como folha de planta, plástico, pente) e objetos que afundem (como pedra, 
moeda).  
Recomendamos fazer o teste com os objetos antes de a atividade ser apresentada 
para a criança. 
 
Atividade: Encha o recipiente com água e coloque os objetos sobre a mesa.  
Pergunte para a criança quais desses objetos ela acha que bóiam e quais acha que 
afundam. 
É importante observar o tamanho e o peso do objeto. 
A cada objeto colocado no recipiente perguntar para a criança se ele vai boiar ou 
afundar. Pode ser realizada uma competição com outro participante onde quem 
acertar mais sobre o que acontecerá com o objeto, se vai afundar ou boiar, ganhará 
um ponto. 
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ATIVIDADE: Brincadeira de mímica 

Objetivo: Interpretação e expressão gestual 
 

Contextualização: Estamos sempre trazendo novidades, e uma brincadeira nova 

que acharam muito legal foi  da mímica? Que tal  brincar com toda família se divertir? 

 

Atividade: Pense em um animal que você conhece ou lembra, porém não fale o 

nome,agora comece a imitar esse animal (como ele é, como se movimenta...). 

Neste momento peça para a pessoa adivinhar qual o animal que você está 

imitando.Quando a pessoa adivinhar qual é o bichinho, vocês trocam de lugar e a 

outra pessoa agora imita para você adivinhar. 

Obs:Essa brincadeira pode ser realizada por duas ou mais pessoas que estiverem 

em casa. 

 

 
 

 

Imagens:Professora:Maria Silvania Casseli 

 

 

 

 

 


