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Aos educandos e suas famílias,  

 

 

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar 

continuidade aos processos de aprendizagem. Disponibilizaremos atividades 

específicas para turma da Educação Infantil – Fase I. Algumas atividades envolverão 

registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas avulsas. Ao retornar a 

escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste período. 

Boas aprendizagens! Até breve! 

 

Professoras: Juliana, Luciane, Sonia, Leidiane, Ana Lucia 
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ATIVIDADE -  1 

Tema:  ONÇA - PINTADA, QUEM  FOI  QUE  TE  PINTOU ? 

( Oralidade e Escrita ) 

Objetivo: Identificar diferentes gêneros textuais, reconhecer e ampliar as 

possibilidades expressivas do seu corpo por meio de elementos da arte, e das 

brincadeiras cantadas . 

Contextualização: As brincadeiras cantadas fazem parte da rotina na educação 

infantil, inserir diferentes gêneros textuais enriquecem o vocabulário, despertando a 

curiosidade e a criatividade nas crianças.  

Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Inicie  a  atividade  mostrando  a  imagem ( ANEXO 1 – Figura da onça pintada Fonte 

retirada : https://www.infoescola.com/mamiferos/onca-pintada/ ). 

(ANEXO 1)  

 

   

                  Onça pintada (Panthera onca). Foto: Leonardo Mercon / Shutterstock.com 

 

https://www.infoescola.com/mamiferos/onca-pintada/
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Leia para a criança informações deste animal. 

 

FICHA – TÉCNICA 

Nome : Onça – Pintada 

Tamanho : Entre 1,10 e 1,85 metro de comprimento , sem contar a cauda, que 

costuma medir de 45 a 75 cm. 

Peso: Entre 35  e  160kg 

Alimentação : Animais Silvestres  , como capivaras, jacarés, veados e tatus . 

Hábitat: Floresta Amazônica , Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica 

Curiosidade: É o maior felino das Américas. 

Fonte: Livro Pé de Brincadeira Pré – Escola 4 a 5 anos e 11 meses – Angela Cordi 

p.165 

Observação: Ao falar sobre o peso e a altura da onça, compare com o peso e a 

altura da própria criança, para ela ter uma ideia do maior peso, se é o dela ou da 

onça, por exemplo.  

Proposta: Após ler estas informações sobre a Onça- Pintada, o desafio  será  a 

criança realizar um  DESENHO DE OBSERVAÇÃO , a partir da imagem        ( 

ANEXO 1),em um caderno ou folha avulsa , utilizando lápis de cor, canetinha etc.  

Após este momento de registro , então  a família irá conduzir uma brincadeira  

cantada com a criança . 

ONÇA – PINTADA , 

QUEM FOI QUE TE PINTOU ? 

FOI (diga o nome da criança ) 

QUE POR AQUI PASSOU 

Fonte : Cultura Popular 

Então logo a criança citada repete a Parlenda e indica o nome de outra pessoa 

da família para continua a brincadeira. 
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ATIVIDADE - 2 

Tema:  TREM  DE  FERRO  

Objetivo: Conhecer o próprio corpo, reconhecer e ampliar possibilidades expressivas 

do seu corpo por meio da dança .  

Contextualização: Na escola trabalhamos com as crianças sobre os diferentes meios 

de transportes que são muito utilizados diariamente pelos trabalhadores, dentre eles o 

TREM.  

Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Inicie uma conversa com a criança sobre o que ela sabe sobre os meios de 

transporte, após este momento faça uma reflexão sobre a importância dos mesmos 

para as pessoas irem ao trabalho, no momento claro apenas serviços essenciais 

devido a Pandemia. 

Em seguida proponha uma brincadeira com a criança e familiares que 

estiverem juntos, com certeza a mamãe ou o papai já brincaram , então que tal fazer 

um resgate de brincadeiras  em família? 

 

O TREM DE FERRO 

O Trem de ferro quando sai do Pernambuco 

Vai fazendo chique- chique até chegar no Ceará 

 

Rebola, bola, você diz que dá, que dá, 

Você diz que dá na bola, na bola você não dá 

 

O Trem de ferro quando sai de Pernambuco 

Vai fazendo chique-chique 

Até chegar no Ceará 

 

Rebola o pai, rebola a mãe , rebola a  filha 

Eu também sou da família 

Também quero rebolar 

 Fonte : Canção Folclórica 
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ATIVIDADE - 3  

Tema:  SALÃO DE BELEZA 

Objetivo: Adotar hábitos de autocuidado, valorizando atitudes relacionadas a higiene, 

e a aparência tanto para si como para o outro. 

Contextualização: As crianças adoram brincadeira de faz-de-conta, são situações 

que contribuem para desenvolver na criança a imaginação, criatividade e empatia, 

quando ela assume um personagem seja imitando uma profissão, ou seus pais ela 

tem um modelo para espelhar-se durante este momento tão valioso e mágico na 

Educação Infantil.  

Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Proponha para a criança providenciarem embalagens vazias de maquiagens, 

creme de cabelo, hidratantes, pentes, touca de banho, aventais, borrifador com água, 

vidro de esmalte, lixa de unha, espelhos, perucas, acessórios para cabelos (tiaras, 

elásticos, presilhas, etc), enfim tudo que seja relacionado a um salão de beleza. 

Assim como um telefone, caneta, caderno de anotações e cadeiras.  

A partir deste momento junto com a criança, deixe que ela use a imaginação 

para dispor no espaço reservado a organização deste salão de beleza.  

Em seguida incentive a criança a escolher se quer ser cliente, cabeleireiro, 

manicure, como ela irá organizar junto a família este momento de faz-de-conta, deixe 

que a brincadeira fique por conta da criança e aproveitem juntos este momento 

especial.  
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ATIVIDADE - 4 

TEMA: BOLHAS DE SABÃO  

Objetivo:. Aprimorar a intensidade e o controle do movimento corporal e da 

respiração, e estimular a curiosidade do aluno.  Estimular a extensão dos membros 

superiores até a altura ou além dos ombros. 

 

Contextualização: Uma das brincadeiras preferidas das crianças dentro da escola, é 

comum brincarmos lançando desafios de quantidade, comparando o tamanho das 

bolhas de sabão.   

Proposta: (Passo a passo aos familiares) 

Para realizar a brincadeira, devemos seguir os seguintes passos: 

 Prepare junto com a criança uma solução com: 

2 colheres de sabão em pó ou detergente  

500ml de água  

Após este momento misture bem a solução em um pote de plástico e vá para 

um espaço externo da casa cada participante deverá ter seu próprio  canudo , rolos 

de papel , rolo de papel alumímio ou plástico film, então molhando a pontinha do 

mesmo e assoprando suavemente até que veja a bolha saindo pelo outro lado . Mas 

muita atenção, o objetivo desta brincadeira é assoprar e não engolir a solução com 

água e sabão ... ok! 

Durante a brincadeira é importante ter cuidado com o chão molhado, e depois 

não se esqueça de ajudar a limpar tudo direitinho. 
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ATIVIDADE- 5 

TEMA: História disponibilizada pela autora Professora Jane Prado  

“Coelhinho Zezé em: Cadê Todo Mundo? 

 

Objetivo: Aproximar a criança do mundo da escrita e imaginação, estimulando a 

aprendizagem.   

Contextualização: Devido ao momento que o mundo esta passando devido a 

Pandemia, é difícil para a criança compreender a realidade, por isso a importância de 

trazer histórias que permitam, que as crianças reflitam de maneira lúdica este 

delicado momento e de alguma forma passarmos para elas a mensagem d que tudo 

vai ficar bem, e logo voltaremos a escola, visitaremos nossos familiares e 

passearemos em parques, praças etc.    

Proposta: Segue abaixo livro na integra disponibilizado pela Professora Jane Prado. 

O mesmo pode ser acessado via instagram @ed.infantil_paratodos .  
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