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QUERIDOS ESTUDANTES E FAMÍLIAS: 

 
 ESTA É A SÉTIMA SEMANA DE ATIVIDADES PARA AS 

CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA NOSSA ESCOLA. 
 ESTAMOS DISPOSTOS E SAUDÁVEIS E ESPERAMOS 
QUE VOCÊS EM CASA TAMBÉM. 
 ACREDITAMOS QUE TUDO VAI DAR CERTO SE 
FICARMOS COM O CORAÇÃO TRANQUILO E COM FÉ QUE 
TUDO VAI ACABAR BEM. 
 TODOS ESTAMOS COM SAUDADES DA NOSSA ROTINA, 
DO NOSSO TRABALHO, MAS PRINCIPALMENTE DAS 
CRIANÇAS, NOSSOS ESTUDANTES, AGUARDANDO 
ANSIOSOS NOSSO REENCONTRO E RETORNO ÀS AULAS 
QUANDO ASSIM FOR SEGURO. 
 QUEM PUDER, FIQUE EM CASA. 
 ABRAÇOS CARINHOSOS DA EQUIPE ELZA FREIRE 
  
   

DIRETORA SANDRA, VICE PAULA, COORDENADORA RENATA E 
PROFESSORAS DA EMEB PROFESSORA ELZA FREIRE 

FASE II: FABIANA, JULIANA, ROSANE,  

SANDRA FELISBERTO E VIVIANI, 



  
 
 EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE:  Vamos brincar de “ Advinha o que é ? ” 

        
OBJETIVO(S): 

 - Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão 

 - Levantar hipóteses recorrendo a estratégias de observação 

 - Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, 
por meio de escritas espontâneas. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Uma das primeiras brincadeiras aprendidas pelos bebês é o esconder e achar, e podemos dizer 
que essa é uma das brincadeiras preferidas deles. À medida que as crianças vão crescendo, 
elas podem ampliar as brincadeiras nesse sentido, brincando de esconde-esconde, esconder 
objetos e também de adivinhar qual objeto é. Nossa proposta de hoje é essa, brincar de 
adivinhar quais são os objetos. 
 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Antes de iniciar a brincadeira, separe alguns objetos sem que a criança perceba e 
também algo que possam usar para vendar os olhos da criança, pode ser um pano, 
uma máscara de dormir, ou mesmo uma fralda de tecido, camiseta. O importante é que 
a criança não veja o que está a sua volta. 
 

2. Explique para a criança que ela ficará de olhos vendados e você ou outra pessoa de 
casa, colocará um objeto em suas mãos, ela poderá sentir, tocar o objeto e após 
apreciação dirá que objeto é.  

 

3. Para esta brincadeira não tem um modo certo de fazer, mas sugerimos que o adulto e 
a criança estejam sentados frente a frente, com os objetos próximo aos dois já que a 
criança estará de olhos vendados, o adulto ( ou outra pessoa da casa) coloca o objeto 
em suas mãos e após a criança senti-lo , o adulto pergunta que objeto é. 

 

4. Provavelmente a criança acerte boa parte dos objetos, mas se “errar” não há 
problema, explique isso a ela desde o início para que não fique frustada ou triste. Caso 
perceba dificuldade para a criança adivinhar, você pode dar dicas, exemplo: a gente 
usa pra pentear o cabelo. O importante é se divertir e aprender brincando. 

 

5. A brincadeira é essa, mas sugerimos que após brincarem, a criança desenhe os 
objetos que adivinhou e tente escrever o nome deles (escrita espontânea). É 
importante nesse momento deixar a criança escrever sozinha, do seu jeitinho, mesmo 
que o adulto não compreenda o que ela escreveu. Incentive-a a escrever, peça para 
que pense na palavra e use as letras que conhece. 

Esse modo de escrever “errado” ao nosso ver, faz parte do processo de aprendizagem     
da escrita, e quando retornarmos às aulas, a professora dará continuidade a essa 
aprendizagem. Por isso guarde, o desenho e escrita para entregar a professora no 
retorno. 

 
6. Abaixo sugerimos alguns objetos, mas fica a critério da família a escolha. 

 



         Sugestão de objetos: 
 

* escova de cabelo ou pente 
* escova de dente 
* esponja de cozinha  
* colher ou garfo 
* concha de feijão 
* peneira 
* meia 
* pregador de roupa 
 
BOA BRINCADEIRA! BOM APRENDIZADO! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



  EMEB PROFESSORA  ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Banda de baldes 

        
OBJETIVO(S): 

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras 
de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. 

 Reconhecer as qualidades de som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando as em 
suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Quais coisas em sua casa poderiam fazer sons divertidos ou estranhos se utilizados como 
instrumentos musicais? Nesta brincadeira, vamos ressignificar objetos e materiais para uma 
divertida experiência sonora.  
 
ATIVIDADE(S): 
       1. Separe os seguintes materiais abaixo (todos que tiver em casa): 

- potes e baldes plásticos  
- caixas de diferentes formatos e materiais  
- metais ocos como cilindros 
- brinquedos velhos 
- balão de festa (bexiga) 
 
Para transformar o som: 

- grãos de arroz, feijão ou outras sementes  
- água  
- moedas, grampos, clipes de papel ou outros 
- tampinhas plásticas  
 
Para tocar: 
- colher de metal 
- colher de madeira  
 
Para produzir novos instrumentos: 
- papelão  
- potes plásticos  
- fita adesiva 
- tesoura 
- canetas hidrográficas (canetinha) 
 
2. Vamos começar? Escolha os materiais que você irá utilizar, panelas, baldes grandes e 

pequenos, caixas de sapatos,  bacias, objetos metálicos, para montar a sua banda e coloque eles 
em um local de preferência aberto, como o quintal ou se não tiver no seu quarto.  
 
3. Toque levemente nos objetos para conhecer os diferentes sons que eles produzem, como o 

balde, as caixas, panelas. Como é o som do balde? E das panelas?  
 

4. Explore todos os objetos escolhidos com as mãos. Observe qual é mais forte, qual é mais fraco...  
 

5. Agora você pode começar a explorar sua banda com um objeto para bater como  colher de metal 
ou madeira.  
 

6. Experimente os sons com o objeto escolhido. Batendo com a colher o som é o mesmo?  
 

7. Alterne a velocidade das batidas, ora muito rápido, ora devagar...  
 

8. O som do balde é diferente do barulho das panelas? Vá observando as diferenças... 



 

9. Pegue o balão de festa (bexiga), encha ele, você pode produzir som com as mãos, ao deslizar a 
mesma sobre ele. 
 

10. Você pode amarrar uma fronha de travesseiro na base de um balde e transforma-lo em um 
tambor. O som já será outro e ficará melhor se você utilizar uma colher de madeira para “bater”.  
 

11. Para construir um chocalho, basta um potinho com tampa e colocar dentro grãos, moedas. Você 
pode fazer vários, variando o que irá colocar dentro, como feijão,  arroz, moedas, pedrinhas, etc. 
Você pode decorar os potes com as canetinhas. Cada chocalho terá um som diferente.  
 

12. Junte as pessoas de sua família e faça uma apresentação de suas descobertas. Distribua os 
chocalhos para os familiares e peça para eles acompanharem o som dos objetos com ele.  
 

13. O principal objetivo desta atividade é perceber os sons, qual é o mais agradável de ouvir, qual é o 
mais barulhento?  
 

14. Os familiares podem colocar uma música que seja apreciada pela criança para acompanhar com 
o som dos objetos. Tenho certeza que esta atividade irá render momentos bem divertidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



EMEB Professora ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Desenho Mágico 

        
OBJETIVO(S): 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 
propriedades. 

 Desenvolver a observação. 
 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 

sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Em geral, a maioria das crianças gostam muito de desenhar, e mostrar a elas que seu desenho 
pode surgir de um modo mágico, vai causar encantamento. Então que tal descobrir como se faz 
esse desenho mágico? 
 
 
ATIVIDADE(S): 

7. Antes de iniciar a atividade, separe canetinhas, papel toalha, uma vasilha/tigela/bacia 
com água. 

8. Assista com sua criança o vídeo no youtube, se puder 
          https://www.youtube.com/watch?v=4eZX0I3mQlo      
               se não conseguir, é só seguir as instruções aqui. 
 

9. Pegue um papel toalha e dobre-o ao meio, na frente faça o contorno ou parte de um 
desenho, e na parte de dentro faça a outra parte do desenho. Exemplo: sol – na parte de 
fora você desenha o círculo e na parte de dentro os raios.  

10. Após ter feito o desenho, dobre novamente a folha e coloque na vasilha com água com a 
parte desenhada na frente para cima, você verá que em contato com a água irá surgir a 
outra parte do desenho... por isso, o nome desenho mágico. 

11. Vocês podem criar quantos desenhos quiserem, podem colorir a parte de dentro se 
quiserem e a parte da frente estar só com contorno, usem a imaginação e boa diversão. 

12. Ao retornarmos às aulas conte para sua professora e seus amigos, como foi fazer essa 
experiência. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4eZX0I3mQlo


EMEB PROFESSORA ELZA FREIRE 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Flutua ou afunda? 
          

OBJETIVO(S): 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.  

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Esta é uma brincadeira bem divertida para fazer com a criança  e toda a família, estimulando a  
curiosidade e  a  oportunidade de construir  o conhecimento na prática. Quem será que vai 
marcar mais pontos? Vamos começar? 
 
ATIVIDADE(S): 

13. Para  iniciar a brincadeira você irá precisar separar: 
- Bacia ou recipiente transparente com água até a borda. 

- Objetos variados como: frutas, legumes, brinquedos, utensílios de cozinha, como colheres de 

tipos variados, pregos, tampinhas, isopor, etc, que caibam no recipiente escolhido.  

 

14. Agora você já pode iniciar a brincadeira: 
Escolha um dos objetos separados e pergunte para a criança se ela acha que irá afundar ou 

flutuar. Coloque  na água  e observe o que irá acontecer. Você pode deixar que a criança 

coloque os objetos escolhidos na bacia ou recipiente.  

Marque pontos a cada acerto. A brincadeira ficará mais divertida se todos familiares participarem 

da proposta.  

 

15. Esta experiência permite identificar quais objetos que fazem parte do dia a dia, que afundam ou 
flutuam quando são colocados na água. É importante explicar o porquê isso acontece, ou seja, 
objetos mais volumosos, maciços e mais pesados, tendem a afundar, já os objetos ocos e leves, 
flutuam.  
 

16. Boa diversão! Bom aprendizado! 
 

 

 

  



  
 EMEB PROFESSORA ELZA FREIRE 
 FASE: II  
                            
  ATIVIDADE: VAMOS APRENDER A SEQUÊNCIA NUMÉRICA 

        
OBJETIVO(S): 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Aprender matemática pode ser um processo muito divertido e prazeroso, desde muito cedo 
tudo a nossa volta está ligado aos números e uma das primeiras coisas que as crianças 
aprendem é a contar, ou seja, a sequência numérica. Desde muito novinhos, até mesmo 
incentivados pelos pais, elas participam de situações sociais de uso dos números. Por isso, 
pensam sobre o funcionamento do sistema de numeração nos diferentes contextos e elaboram 
conhecimentos. Assim, é importante que a criança participe de atividades em que possa 
colocar em jogo o que sabe e seja desafiada a construir, progressivamente, noções 
matemáticas. 
 
ATIVIDADE(S): 

1. Vamos iniciar a partir dos conhecimentos prévio da criança, o que ela já conhece sobre os 
números? Inicie fazendo algumas perguntas e ouça as respostas das crianças, depois dê 
as explicações, se for preciso: 

 

 Você sabe o que são números? 

 Onde encontramos os números? 

 Você sabe contar? 

 Com qual número você começa a contar? 

 Vamos contar os dedos das mãos? 

 Agora conte os dedos dos pés 

 Com ajuda de um adulto, conte quantos brinquedos você tem 

 Você sabe registrar os números? Quais números você conhece? 

 Procure na sua casa um calendário e conte os dias, junto com um adulto, colocando o 
“dedinho” onde vocês estão falando 

 
2. Agora vamos ouvir uma história? Convide a criança para ouvir uma história que se chama 

“E O DENTE AINDA DOÍA”, quem escreveu e ilustrou foi a Ana Terra. Caso não consiga 
acessar, deixamos a história abaixo, ela fala da sequência dos números 
 

Segue um conforme o link bem divertido 

para que você assista 

https://www.youtube.com/watch?v=qNaGPgs22
o4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qNaGPgs22o4
https://www.youtube.com/watch?v=qNaGPgs22o4


 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Agora que você aprendeu a sequencia numérica e como é a imagem dos números até o 10, 

vamos cantar uma música ? 
Clique no link e aprenda : https://www.youtube.com/watch?v=4cPyEghUEr4 

https://www.youtube.com/watch?v=4cPyEghUEr4


  

CONTANDO ATÉ DEZ – REBECA NEMER 
 

OLHA QUE LEGAL, JÁ SEI CONTAR ATÉ DEZ. 
EU CONTO COM AS MÃOS E ATÉ COM OS DEDOS DOS PÉS. 
VOU DAQUI PRA FRENTE OU ENTÃO EM REVÉS, 
CONTANDO ATÉ DEZ. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
CONTANDO ATÉ DEZ, 
CONTANDO ATÉ DEZ. 
 
OLHA QUE LEGAL, JÁ SEI CONTAR ATÉ DEZ. 
EU CONTO COM AS MÃOS E ATÉ COM OS DEDOS DOS PÉS. 
VOU DAQUI PRA FRENTE OU ENTÃO EM REVÉS, 
CONTANDO ATÉ DEZ. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
CONTANDO ATÉ DEZ, 
CONTANDO ATÉ DEZ. 
 
SE VOCÊ QUISER PODE CONTAR DE VAGARINHO, 
EU CONTO BEM ALTO, VOCÊ CONTA BEM BAIXINHO, 
MAS O IMPORTANTE É TODO MUNDO CONTAR ATÉ 10. 
 
SE VOCÊ QUISER PODE CONTAR DE VAGARINHO, 
EU CONTO BEM ALTO, VOCÊ CONTA BEM BAIXINHO, 
MAS O IMPORTANTE É TODO MUNDO CONTAR ATÉ 10. 
CONTANDO ATÉ DEZ. 
VAMOS LÁ HEIN, CONTA COMIGO! 
AGORA, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
CONTANDO ATÉ DEZ, 
CONTANDO ATÉ DEZ, 
CONTANDO ATÉ DEZ. 
 

4. Para finalizar, vamos construir um jogo bem legal com a sequência numérica até o 10? Você 
vai precisar da ajuda de um adulto. 

Materiais necessários:  

 Papel para escrever a sequência numérica (1 a 10) em tamanho grande;  
 

 
 

 Prendedor de roupa;  
 
 

 Papelão (caixas de sapato, etc) ou 
pratinho de papel ( precisa ser mais durinho), cd´s 
inutilizados, use a sua criatividade; 

 
 
 
 



 
 

 Tesoura e cola; 

 Canetinha, caneta, lápis de cor; 
 
 

 Você vai recortar 10 círculos ou quadrados, depois colar no centro de cada um a sequência do 
1 ao 10, deixe secar bem. 
 
Aí é só se divertir, colocando os prendedores conforme a quantidade de registrada no centro, 
conforme as imagens a seguir. 
 

DIVIRTA-SE! BOM APRENDIZADO!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FONTE DAS IMAGENS UTILIZADAS: 
 

https://www.espacoeducar.net/2016/08/atividade-ou-jogo-educativo-aprendendo.html 
 
https://pt.slideshare.net/ComendadorViana14/e-o-dente-ainda-doia-37734714 

 

 

https://www.espacoeducar.net/2016/08/atividade-ou-jogo-educativo-aprendendo.html
https://pt.slideshare.net/ComendadorViana14/e-o-dente-ainda-doia-37734714


 

  
 


