
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMEB PROFESSORA HERCÍLIA ALVES DA SILVA RIBEIRO 

Aos educandos e suas famílias                               

 

Dando continuidade ao processo de aprendizagem, neste momento em 

que foi necessário um distanciamento social para se evitar a propagação 

do Coronavírus, continuaremos a disponibilizar as atividades para as 

turmas da Educação Infantil. 

Nós professoras, estamos nos empenhando e nos dedicando na 

elaboração de aulas em ambiente digital, reiterando nosso 

comprometimento com a Educação. 

As atividades escolares dos alunos da Fase II são realizadas através do 

lúdico, ou seja, por meio de muitas brincadeiras, histórias, roda de 

conversa, músicas, e interação com o meio e com o outro, utilizando 

materiais concretos. 

As atividades poderão ser desenvolvidas de acordo com as possibilidades 
e no tempo de cada família. Se houver a possibilidade de realizar todas 
as atividades propostas, as mesmas deverão acontecer ao longo da 
semana e não todas em um único dia. Caso não haja essa possibilidade, 
a família poderá escolher a (s) atividade (s) que forem possíveis de serem 
realizadas.  
 
Boa aprendizagem! Até breve! 

Atenciosamente, 

Professoras faseII 

 



 

 

ATIVIDADE: CORRIDA DO SACO                           

Objetivo: Instigar a coordenação motora e o equilíbrio, e resgatar as antigas 

brincadeiras. 

Contextualização: Sabemos que as brincadeiras são passadas de geração para 

geração. Entretanto, devido à tecnologia e as mudanças nas formas do brincar, várias 

brincadeiras da nossa cultura estão se perdendo no tempo. Dentre elas está  a corrida 

do saco , que vamos resgatar agora , pois é uma brincadeira  que propicia o 

desenvolvimento da coordenação motora e do equilíbrio, além de estimular a interação 

social, sem necessitar de recursos sofisticados para sua execução. 

Materiais necessários: Saco de lixo, fronha ou sacola plástica. 

Passo-a-passo:  

 Sugiro que a brincadeira seja realizada numa superfície plana e livre, ou seja, sem 

obstáculos para evitarmos eventuais acidentes. 

 O ideal é que seja feita por no mínimo dois integrantes, um adulto e uma criança. 

 Primeiramente, o adulto demonstrará para a criança como executar a brincadeira. 

 Encostado numa parede (será esse o ponto de partida), o adulto pegará um saco 

de lixo e colocará os dois pés dentro do mesmo e pulará até a outra parede, se 

equilibrando sem tirar os pés de dentro do saco. 

 Em seguida, pedirá para a criança tentar fazê-lo, sem qualquer imposição, 

estimulando-a a vencer esse desafio corporal. 

 No entanto, pode ser que a criança não consiga realizá-lo no primeiro momento. 

Mas, com o apoio do adulto e algumas tentativas, possivelmente conseguirá se 

equilibrar e ultrapassar o limite do seu corpo. 

 Se tiver mais de uma criança, posteriormente o adulto pode desafiá-las a 

disputarem a corrida e assim, vencerá quem chegar primeiro no ponto final (que 

poderá ser demarcada com algum objeto ou pode ser até mesmo numa parede) 

 

 

 

Semana de 25 a 29/05 

 



 

 ATIVIDADE:BRINCADEIRA “QUENTE OU FRIO” 

 

 

 

 

Objetivos: 

 Estimular a curiosidade e a percepção; 

 Desenvolver estratégias; 

 Promover a interação. 

 

Contextualização: 

O momento do brincar na escola é sempre muito rico e estimulante, além de muito 

esperado pelas crianças, que aprendem se divertindo. 

 

Desenvolvimento: 

 Chame a criança e outras pessoas da casa para participarem da brincadeira; 

 Escolha um cômodo da casa e um objeto, de tamanho e formato que facilite ser 

escondido; 

 Diga à criança ou outro participante para sair do cômodo. Os demais escondem o 

objeto sem que o escolhido veja; 

 Chame a pessoa que está para fora, de volta ao cômodo. Ela terá que procurar o 

objeto que os demais esconderam; 

 Vá dando dicas à medida que, quem procura, se aproxima ou se distancia do 

objeto. Se estiver chegando perto, digam “quente”. Se estiver longe digam “frio”. 

Ao encontrar o objeto, digam “queimou”. 

 Troca-se então as posições de quem esconde e de quem procura. 

 Ganha a brincadeira quem achar o objeto maior quantidade de vezes ou em 

menor tempo. 

 A medida que a criança vai se adaptando à brincadeira ou o espaço para esconder 

o objeto já esteja muito repetido, pode-se trocar o cômodo ou ampliar para a busca 

em mais de um espaço da casa. 

 Divirtam-se! 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsentavemhistoria.wordpress.com%2F2015%2F01%2F15%2Fbrincad

eiras%2F&psig=AOvVaw2BikMIYAPD51su8zBReiBp&ust=1589995414679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwo

TCOCr7tm4wOkCFQAAAAAdAAAAABAD 

 



ATIVIDADE:  CAIXA SURPRESA     
  

Objetivos: 

 

 Trabalhar o elemento surpresa 

 Estimular a curiosidade da criança 

 

Contextualização:  

 

Na escola, um dos recursos utilizados para desenvolver ou apresentar  algum 

assunto a ser trabalhado, é a caixa surpresa. É um excelente recurso que aguça a 

curiosidade das crianças, promovendo um grande envolvimento. 

 

      Descrição da Atividade:  

 

 Em casa, também é possível realizar essa atividade utilizando os materiais que cada 

um possui. 

 Primeiro o adulto irá escolher uma caixa com tampa que tiver em casa. Caso não 

possua nenhuma, poderá substituir por uma bacia e cobrí-la de forma que a criança 

não consiga ver o que estiver dentro. Pode-se cobrir com um pano de prato, uma 

toalha ou um pedaço de tecido que tenha em casa. 

 Procure em sua casa objetos diversos como: brinquedos pequenos (bonecos, peças 

de montar, bichinho de pelúcia) caneta, controle da TV, uma colher, um óculos de 

brinquedo, um porta-retratos, um copo de plástico ou o que mais desejar.  

 Procure um lugar tranquilo de sua casa. Se possível, sente-se ao chão, de frente 

para a criança. 

 Esconda esses objetos próximos a você, de maneira que somente você possa vê-

los. 

 Escolha um objeto por vez e o coloque dentro da caixa sem que a criança veja. 

 Pegue a caixa, entregue-a para a criança e oriente que ela deverá tentar adivinhar 

o que tem dentro. Para isso ela poderá balançar a caixa bem devagar, colocar a 

mão dentro, segurar o objeto , senti-lo e, logo em seguida adivinhar que objeto é 

SEM OLHAR!   

 Lembrando que somente o adulto poderá ver o objeto, pois assim poderá auxiliar a 

criança com pistas caso perceba que ela está encontrando muita dificuldade para 

descobrir, e assim não desestimular a continuação da atividade.  

 Se perceber que a criança está encontrando muita dificuldade o adulto poderá ajudar 

com algumas perguntas como: É grande ou pequeno? De que material você acha 

que esse objeto é feito? Para que esse objeto serve? É duro ou mole? Etc. 

 O adulto deverá dizer à criança que ela terá três chances para adivinhar o objeto. 

Caso ela não acerte, o adulto abrirá a caixa e mostrará a ela que objeto é. 

 A cada acerto ou mesmo erro, o adulto deverá colocar outro objeto dentro da caixa 

até acabarem os objetos.  

 



 

                             ATIVIDADE:   POESIA A FOCA 

Objetivos:   Identificar e criar rimas  

                      

Contextualização: As crianças, de maneira geral, gostam muito de músicas e de 

brincadeiras que possuem rimas achando-as divertidas. As rimas são repetições de sons 

semelhantes no final das palavras com ritmos, sonoridades e musicalidade. Na escola 

realizamos leitura de várias poesias e poemas para nossas crianças e muitas com textos 

que apresentam rimas. 

A FOCA                                                                             

QUER VER A FOCA 

FICAR FELIZ? 

É POR UMA BOLA 

NO SEU NARIZ. 

QUER VER A FOCA 

BATER PALMINHA? 

É DAR A ELA 

UMA SARDINHA. 

QUER VER A FOCA 

FAZER UMA BRIGA? 

É ESPETAR ELA 

BEM NA BARRIGA! 

       (Vinicius de Moraes)     

 

 

 

 

Etapas da atividade: 

*Não é necessário explicar para a criança o que são rimas * 

 O responsável deverá ler a poesia para a criança, essa leitura deve ser realizada 

algumas vezes para que a criança se familiarize com o texto. 

 Falar um pouquinho e de maneira simples, sobre Vinicius de Moraes: (compôs 

músicas, escreveu poesias e muitas delas para crianças). 

 Após a criança estar familiarizada com o texto identifique junto com ela as rimas 

que aparecem no texto com os sons e as semelhanças. Para isso leia cada 

pedacinho da poesia: 

 

 

 

https://www.tudodesenhos.com/d/foca-com-bola-

no-nariz 

Sobre Vinicius de Moraes:  Nascido no Rio de Janeiro, em 19 de outubro de 1913, o poeta e 

compositor Vinicius de Moraes dedicou-se à poesia e à música popular brasileira. Um outro lado 

muito lembrado de Vinicius, é sua publicação voltada para o público infantil, com o famoso livro, 

que depois se tornou também um disco: a Arca de Noé! Escritos para seus filhos, Suzana e Pedro 

de Moraes https://leiturinha.com.br/blog/as-melhores-poesias-de-vinicius-de-moraes-para-criancas/ 

 

https://www.tudodesenhos.com/d/foca-com-bola-no-nariz
https://www.tudodesenhos.com/d/foca-com-bola-no-nariz
https://leiturinha.com.br/blog/as-melhores-poesias-de-vinicius-de-moraes-para-criancas/


 

 

 

 

 

 

Outro pedacinho da poesia: 

 

 

 

 

 

Mais um pedacinho da poesia 

 

 

 

 

 

Esta etapa deve ser repetida para a criança identificar as rimas da poesia sozinha. 

Agora a ideia é brincar formando novas rimas 

 Incentive a criança a formar novas rimas, neste momento, a criança poderá ter 

dificuldade. Não tem problema se você criar rimas para ajudá-la, só não esqueça 

de destacar as rimas feitas para que a criança possa percebê-las.  

DICAS: 

 Comece criando rimas com os nomes das pessoas de casa, parentes e amigos. 

Exemplo:  Marcelo rima com?  Martelo, marmelo. 

 Outra maneira de criar rima é usando objetos, alimentos, brinquedos, etc., que 

encontrar em casa. Junto com a criança, procure esses materiais pela casa e crie 

rimas para eles. 

 Exemplo:  televisão rima com sabão. 

Esta atividade poderá ser feita durante a semana e aos poucos. 

 

 

 

QUER VER A FOCA FICAR FELIZ 

É POR UMA BOLA NO SEU NARIZ! 

Destaque as rimas dizendo: - olha que 

bacana FELIZ rima com NARIZ! 

 

QUER VER A FOCA BATER PALMINHA 

É DAR A ELA UMA SARDINHA! 

Destaque: PALMINHA rima com SARDINHA! 

 

 

QUER VER A FOCA FAZER UMA BRIGA 

 É ESPETAR ELA BEM NA BARRIGA 

 Novamente destacar as rimas: E BRIGA        

rima com que? Rima com BARRIGA! 



 

ATIVIDADE: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL    

 

Objetivo: Cantar a música e identificar alimentos. 

 

Contextualização: A música é uma linguagem facilitadora de inúmeras aprendizagens. 

Diariamente na escola as crianças aprendem e cantam músicas com os mais variados 

temas. Cantamos músicas para iniciar a refeição, para lavar as mãos, andar em fila (ou 

no “trem” como costumamos falar). Nesta atividade vamos juntar a música ao tema 

“Alimentação”, para consolidar as aprendizagens já iniciadas anteriormente.  

 

Descrição da Atividade: 

 

1- Converse com a criança a respeito dos alimentos saudáveis que a família costuma 

comer em casa (legumes, frutas, verduras, carnes, leite, ovo, arroz, feijão etc.) e 

dos alimentos não saudáveis que também consomem (doces, refrigerantes, 

pizzas, hambúrgueres, frituras etc.); 

2-  Explique que os alimentos saudáveis garantem o consumo das vitaminas e dos 

nutrientes importantes para nossa saúde e que os alimentos não saudáveis não 

devem ser consumidos diariamente, pois podem prejudicar o bom funcionamento 

do nosso corpo; 

3- Se for possível, ouça com a criança, a música ”Comida Brasileira” disponível no 

youtube link abaixo: 

 

 

 

4- Cante a música com a criança, lembrando que só pode bater palmas se a palavra 

representar alimento; 

5- A letra descrita abaixo é a introdução da música, a partir daí um adulto ficará 

responsável por falar os nomes dos próximos alimentos e da palavra que não é 

alimento para que a criança reflita se é ou não momento certo para bater as 

palmas. Depois a criança também poderá ficar responsável por falar os alimentos 

para as demais pessoas baterem palmas. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Nj2nA0FSQog&

feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Nj2nA0FSQog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=Nj2nA0FSQog&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA: “COMIDA BRASILEIRA” 

Vai começar (bater três palmas) 

A brincadeira (bater três palmas) 

Da comida (bater três palmas) 

Brasileira (bater três palmas) 

Só bata palma (bater três palmas) 

Se for comida (bater três palmas) 

Se não for (bater três palmas) 

Não bate não (bater três palmas) 

Arroz (bater três palmas) 

Feijão (bater três palmas) 

Batatinha (bater três palmas) 

E macarrão (bater três palmas). 

 



 

ATIVIDADE: CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

Objetivo: Ouvir uma contação de história para trabalhar a atenção e posteriormente falar 

sobre o assunto. 

 

Contextualização: É comum contarmos histórias para as crianças em sala de aula, bem 

como fazermos perguntas sobre o que foi contado. Vamos relembrar com elas essa 

atividade, elas gostam muito de participar dessa conversa. 

Passo a passo: 

 Pergunte para as crianças se elas querem ouvir a história de um patinho muito 

especial. 

 Conectar o YouTube e entrar no seguinte endereço: 

 

 

 

 Assistir ao vídeo da história com a criança. 

 Pause o vídeo quando a criança fizer algum comentário e responda para ela.  

 Após o término do vídeo, conversar com a criança se ela gostou da história e 

lembrar com ela a sequência dos acontecimentos. 

 Faça os seguintes questionamentos: 

 

1. Como era o último patinho que saiu do ovo? 

2. O que a mamãe achou do filhote? 

3. No passeio, o que disseram do último patinho? 

4. Como as outras aves tratavam o patinho? 

5. Como o patinho se sentia? 

6. O que o patinho resolveu fazer? 

7. Será que todos os patos têm que ser iguais? 

8. Vocês acham que todas as pessoas têm que ser iguais? 

9. Você alguma vez ficou triste? Conte como foi. 

 Se houver mais de uma criança é importante que todas participem da conversa.  

 Incentive a criança contar a história com as palavras dela para você e outras 

pessoas. 

 

Caso você não consiga acessar o canal indicado do YouTube, segue a história contada pela 

professora. 

 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ThjA6hupxg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ThjA6hupxg


 

                               “ O PATINHO FEIO” 

io “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Era uma vez um papai pato e uma mamãe pata que escolheram com muito cuidado 
um lugar para fazer o seu ninho para chocarem seus ovos. Escolheram um lugar 
protegido, perto da lagoa, com muitas folhagens para se protegerem do vento. 

    A pata foi chocando os ovos até eles começarem a romper dando origem à patinhos 
amarelinhos muito bonitos. Apenas um ovo, maior, permaneceu sem quebrar a casca. 
Preocupada, a mamãe pata chocou esse ovo ainda mais e depois de um tempo resolveu 
ajudar dando umas bicadas para quebrar a casca do ovo. Desse ovo saiu um filhote 
estranho, completamente diferente dos outros. 

    O peru, as galinhas, o porquinho, quando iam dar os parabéns para a mamãe pata 
diziam que a ninhada era linda, menos o patinho que nasceu por último, eles achavam 
aquele patinho diferente, achavam ele feio porque ele não era igual aos seus irmãos. 

    De tanto falarem a mamãe pata ficou triste, cismada e começou a deixar o coitadinho 
um pouco de lado. E esse patinho cresceu assim, sozinho e em sofrimento, tendo que 
aturar um monte de brincadeiras sem graça das galinhas e dos perus. Cansado de ser 
tratado dessa maneira o patinho resolveu fugir e arrumar outros amigos. 

    Primeiro encontrou um lago cheio de marrecos, ninguém ligou para ele. Nadando pela 
lagoa ele achou um patinho de brinquedo que alguma criança havia perdido, pensou que 
poderia fazer parte daquela pequena família, mas que nada!!!! Sendo de brinquedo o 
patinho esquecido no lago não tinha como dar carinho para o nosso triste amiguinho. 

    Então ele resolveu sair pela floresta, andou muito até que encontrou outra lagoa. Ele 
escutou uns barulhos estranhos, de algumas aves que estavam um pouco escondidas 
pelas folhagens. Ficou curioso para conhece-las, na pressa tropeçou e caiu com tudo na 
lagoa.    Nesse momento ele olhou para a água da lagoa que refletia a imagem dele 
como um espelho, e ele pode pela primeira vez se ver como realmente era. 

    As aves que estavam nadando e brincando na lagoa saíram das folhagens e que 
surpresa! Elas eram iguais ao nosso amiguinho que na realidade não era um pato, mas 
sim um belo e imponente cisne. 

    Ao ver aquele filhote sozinho na lagoa a mamãe cisne rapidamente foi até ele e o 
puxou delicadamente para debaixo da sua asa. 

    Quanta emoção! Pela primeira vez na vida nosso amiguinho sentiu o que era ser 
amado e protegido por alguém. 

    O que aconteceu depois desse encontro? 

    Muita alegria, pois apesar de todo o sofrimento que ele passou agora conhecia a 
felicidade de ser amado. 

https://br.freepik.com/vetores-premium/desenho-de-pato-feliz_3161814.htm 

 

 

 

 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/desenho-de-pato-feliz_3161814.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/desenho-de-pato-feliz_3161814.htm


 

ATIVIDADE:  PINTURA COM ÁGUA 

Objetivo: coordenação e criatividade.  

                 

 

Contextualização: A pintura na escola está presente no dia a dia das crianças. Auxilia 

no desenvolvimento de características importantes. O simples ato de rabiscar, desenhar 

ou pintar estimula a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição 

dos pequenos na infância o que é muito importante para o desenvolvimento integral da 

criança.  

 

Material necessário: Papelão, pincel e potes com água. 

 

Descrição da Atividade:  

 Vamos usar o papelão como um aliado na brincadeira. É só separar um pote com 

água, um pincel (na falta do pincel usar a ponta do dedo) e estender um 

papelão.  

 Deixe criança à vontade para pintar como quiser, sempre sob sua supervisão, 

para que os pequenos não se machuquem com o pincel.  

 E o melhor é que o desenho desaparece conforme a água seca, não deixa sujeira 

e vocês podem começar tudo de novo.  

 Os pequenos vão adorar pintar e, depois, ver suas obras , ver suas obras sumindo 

como se fosse mágica .  

 

Duração: Cerca de 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE: BRINCANDO COM AS CORES/ PACOTE SURPRESA  

Objetivo: Identificar e nomear as cores  

Contextualização: Na escola, utilizamos materiais concretos para auxiliar as crianças 

na compreensão de conceitos e nomear os objetos como tampinhas, tecidos, recortes 

de papéis e tantas outras coisas. Brincando elas aprendem muitos conceitos e hoje 

vamos enfatizar as cores. 

 

 

  Material necessário:  

 tampinhas de cores diversas 

 Pedaços de tecidos não estampados,(  cada pedaço de uma cor diferente)     

caso não tenha os tecidos pode usar papeis, ou roupas de cores diferentes. 

 Uma embalagem que proteja o conteúdo. Podendo ser :Sacola ou saco plástico  

preto para lixo ,bolsa de pano escuro, uma fronha de cor escura (fronha de 

travesseiro) 

 

  Descrição da atividade: 

 Separe tampinhas de várias cores (tampas de produtos de limpeza, de pasta de 

dentes, de garrafas pets, potes de maionese, potes de margarinas, potes de 

requeijão, potes de shampoo, de desodorantes, ou outras. Lave-as bem antes de 

serem utilizadas pelas crianças! 

 Separe uma fronha ou um saco plástico grosso de cor escura (pode ser uma 

sacolinha de cor escura). O importante é que não seja possível ver o que está por 

dentro da embalagem. Esta será a embalagem Surpresa! 

 Para variar as cores pode ser usado pedaços/retalhos de tecidos ( ou papeis)com 

cor única (o tecido não pode ser estampado!) 

Descrição da Brincadeira 

 

1.  Coloca-se todas as tampas e retalhos dentro da embalagem surpresa. 

Comece convidando a criança para iniciar a brincadeira. A criança segura a embalagem 

surpresa, coloca a mão dentro , pega um objeto e segura dentro da embalagem e faz a 

pergunta:  Qual é a cor? 

2. Cada participante dirá apenas uma cor por vez. Exemplo se houver três pessoas uma 

dirá vermelho, a outra amarelo e a outra verde. 



 

3. A criança mostrará o objeto selecionado da embalagem surpresa e o dará a quem 

acertou a cor. 

4. Quem acertar a cor segura a tampinha ou retalho que saiu da embalagem surpresa ( 

não coloca de novo dentro da embalagem surpresa). Depois vai segurar a embalagem 

surpresa e fará a próxima rodada perguntando: Qual é a cor?  

E segue assim a brincadeira... Quem acerta fica com o objeto e faz a próxima chamada. 

5. É importante para a criança saber o nome das cores. Certifique-se que ela reconhece 

mesmo aquela cor, que não seja mera coincidência. 

6. Você poderá ajudar melhor suas crianças dizendo o nome da cor, mostrando a tampa 

ou o retalho e fazê-la repetir a cor em questão.  

7.  Ganha a brincadeira quem tiver mais tampinhas ou retalhos de tecido ao fim de todos 

os objetos de dentro da embalagem surpresa. 

 

Bom divertimento em família! 

 

 

 


