
ATIVIDADES PARA CASA – FASE I

PROFESSORAS: ALEXANDRA, VIVIANE, ANDREA E KENIA

Nenhuma violação de direitos autorais pretendida nestas atividades.

Aos educandos e suas famílias.

Esta é a semana mundial do brincar, as propostas
serão para toda a família participar!

Disponibilizamos atividades específicas para cada
turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II).

Algumas atividades envolverão registros que poderão
ser realizados em cadernos ou folhas avulsas.

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

Boas aprendizagens! Até breve!

https://br.freepik.com/vetores-gratis/criancas-segurando-maos-parque_2957268.htm#page=1&query=CRIAN%C3%87A%20BRINCANDO&position=5



Antes de começarmos, gostaríamos de pedir para que as famílias, se possível, guardassem
os desenhos e atividades realizadas pelas crianças e trazer para a escola no retorno das
aulas.

ATIVIDADE 1

CIRCUITO IMITANDO ANIMAIS NA FLORESTA

OBJETIVO: Desenvolver agilidade, equilíbrio e imaginação.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola, muitos alunos já realizaram circuitos motores que exploram
diversas habilidades como andar equilibrando, rolar no colchonete, passar por debaixo do banco e
eles adoram. Em casa, uma boa oportunidade de divertir as crianças é criar um circuito imaginário.
(Vocês vão perceber que após a proposta, eles vão criar muitos outros circuitos)

ATIVIDADE: Animais da Floresta. Vocês vão precisar de lençóis, cadeiras, almofadas, cabo de
vassoura, usem o que tiverem em casa sem pontas agudas.

1)Crie obstáculos em forma de percurso e dê nomes, uma cabana de lençol pode ser a caverna do
urso, as almofadas podem ser jacarés dormindo, o cabo de vassoura é a ponte e as cadeiras podem
ser pedras.

2)Distribua de forma que tenha uma entrada e uma saída.

3)Realize o circuito demonstrando para a criança que quando passarem pela caverna do urso,
devem abaixar, na cabeça do jacaré devem saltar, na ponte usem um pé na frente do outro
(andando em linha), nas cadeiras devem passar por baixo ou por cima das pedras.

4)Usem a imaginação e deixem que explorem muitas vezes, façam alterações e criem novos
circuitos, usando materiais como papelão, toalhas e até os brinquedos.

ima

Imagem do arquivo pessoal professora Patrícia Furlaneto



ATIVIDADE 2
BRINCANDO DE CABANINHA

OBJETIVO: Proporcionar o desenvolvimento da imaginação, espírito de colaboração, socialização
e ajudar a criança a compreender melhor o mundo.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola realizamos diversas brincadeiras simbólica entre elas o brincar
de casinha. Neste momento surgem as “Cabaninhas”.
As mesas viram casas e castelo, as cadeiras caminhas, caixas viram tv e a imaginação vai longe.
Agora chegou a hora de vocês brincarem com sua família, aproveitem estes dias frios e divirtam –se!

ATIVIDADES: Brincando de cabaninha

1- Cabana é uma brincadeira improvisada. Nela, as crianças têm a chance de criar, inventar e
fantasiar à vontade, ao mesmo tempo em que experimentam coisas que normalmente não fazem
parte do seu dia a dia. A brincadeira não tem regras, nem número fixo de participantes o que vale é
a criatividade.

2- Veja quantas crianças querem brincar. O legal de ser uma atividade absolutamente livre, é que dá
para montar várias cabanas em um mesmo espaço.

3- Separe cadeiras, poltronas ou banquetas e alguns lençóis, cangas ou cobertores. Também é
divertido ter coberturas diferentes para brincar com as diferentes luminosidades que cada cobertura
oferece.

4- Em seguida, procure prender as coberturas nas cadeiras, banquetas ou em cabo de vassouras,
formando cabanas. Também dá para fazer uma espécie de túnel de cabanas, alternando lençóis e
cobertores. Se você tiver um jardim ou quintal, pode montar as cabanas ao ar livre.

5- Agora, é só chamar as crianças para brincar. Dá para fingir que estão em uma floresta, em uma
ilha deserta, em um planeta distante ou até no fundo do mar e, a partir disso, montar histórias e
aventuras. Com o tempo, você pode incluir situações novas na brincadeira, apagando ou acendendo
as luzes do ambiente, ou dando lanternas às crianças.

6- Fotografe ou filme este momento será um momento mágico em família.



ATIVIDADE 3
HORA DA HISTÓRIA

OBJETIVO: Criar hábito de ouvir história, comunicar suas ideias e sentimentos com desenvoltura a
pessoas, participar de atividades com a família, estimular a criatividade e interação.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola todos os dias a professora conta uma história, e esse momento
é de muita alegria, todos gostam muito, através das mensagens das histórias a criança consegue
fazer uma relação com seu mundo interior, e entender e resolver dúvidas, conflitos e criar seus
conceitos e ter percepção real do mundo.
Vamos ouvir uma história?

COELHINHO ZEZÉ EM: CADÊ TODO MUNDO?
DEDICO ESTA SIMPLES HISTÓRIA ÀS FAMÍLIAS E, EM ESPECIAL, ÀS VÍTIMAS DO CORONA VÍRUS.

Professora Jane Prado

ESTE É O COELHINHO ZEZÉ!
ELE MORA NUMA TOCA PERTO DE UMA ESCOLA.

ZEZÉ GOSTAVA DE OBSERVAR TUDO O QUE ACONTECIA NA ESCOLA.
A ALEGRIA DA CRIANÇADA O CONTAGIAVA!

DE VEZ EM QUANDO, ELE ESPIAVAATÉ A
EXPLICAÇÃO DA PROFESSORA!
COELHO ESPERTO! GOSTA DE APRENDER!

OS DIAS PASSAM E O ZEZÉ NÃO VÊ NINGUÉM.
ELE ESTÁ COM SAUDADES E ESTÁ PREOCUPADO TAMBÉM!
-CADÊ TODO MUNDO?-
PERGUNTOU O COELHINHO COM O CORAÇÃO APERTADO.

O GATO DEDÉ APARECEU. ZEZÉ PERGUNTOU:
-GATO DEDÉ, CADÊ AS PESSOAS? VOCÊ VIU ALGUÉM?
O GATO RESPONDEU:
-NÃO, EU NÃO VI E NEM RUÍDOS OUVI.
ZEZÉ SE DESPEDIU E SEGUIU ADIANTE.

O RATO NOÉ APARECEU. ZEZÉ PERGUNTOU:
-RATO NOÉ, CADÊ AS PESSOAS? VOCÊ VIU OU OUVIU ALGUÉM?
O RATO NOÉ RESPONDEU:
-NÃO...EU NÃO VI, NÃO OUVI, NEM CHEIRO SENTI.
ZEZÉ SE DESPEDIU COM TRISTEZA E SEGUIU ADIANTE.

O CACHORRO LELÉ APARECEU. ZEZÉ PERGUNTOU:
-CACHORRO LELÉ, CADÊ AS PESSOAS? VOCÊ VIU, OUVIU OU
SENTIU CHEIRO DE ALGUÉM?
O CACHORRO RESPONDEU:
- NÃO...EU NÃO VI, NÃO OUVI, NÃO SENTI CHEIRO, NEM GOSTO SENTI.
ALIÁS FAZ TEMPO QUE NÃO ENCONTRO ALGUÉM PARA DAR UMAS BOAS LAMBIDAS...
ZEZÉ SE DESPEDIU E, CHORANDO, SEGUIU ADIANTE.



UMA CORUJA PASSOU POR ALI E VIU ZEZÉ CHORANDO.
QUANDO SOUBE O MOTIVO DE SUA TRISTEZA, ABRAÇOU O COELHO
E O LEVOU PARAA JANELA DE UMA CASA.

ELA EXPLICOU QUE AS FAMÍLIAS ESTÃO TEMPORARIAMENTE
EM SUAS CASAS, PROTEGENDO-SE DE UM VÍRUS QUE PODERIA
DEIXÁ-LAS DOENTES.
O COELHO OLHOU NA JANELA DAQUELA CASA E SEUS SENTIDOS DESPERTARAM...
ELE OUVIU O SOM DAS GARGALHADAS.
SENTIU O CHEIRO E IMAGINOU O SABOR DO BOLO SAINDO DO FORNO.
PERCEBEU O AFETO NO TOQUE DE CARINHO ENTRE PAIS E FILHOS...
SEUS OLHOS VIRAM UMA FAMÍLIA FELIZ!

A CORUJA DISSE:
O VÍRUS VAI PASSAR E O AMOR ENTRE ELES VAI FICAR!
ZEZÉ FICOU TRANQUILO AO SABER QUE OS HUMANOS ESTÃO SE CUIDANDO.
ELE VAI ESPERAR! ESSE VÍRUS MALVADO VAI ACABAR!

ENQUANTO NÃO PASSA, ZEZÉ VAI BRINCAR COM SEUS AMIGOS DEDÉ, NOÉ E LELÉ...
AH...E TEM UMA NOVAAMIGA TAMBÉM...QUAL SERÁ O NOME DELA?

-EI, CORUJA? QUAL É O SEU NOME? - PERGUNTOU O COELHINHO.
PODE ME CHAMAR DE FÉ - RESPONDEU A CORUJA.
OS DOIS AMIGOS SEGUIRAM ADIANTE!

QUE A FÉ TAMBÉM ENTRE EM NOSSA VIDA,
DESPERTANDO EM NÓS SEU VERDADEIRO SENTIDO!
SIGAADIANTE COM ESTAAMIGA!
ATRAVÉS DA JANELA DAALMA
ELA VAI TE MOSTRAR UM MUNDO MELHOR!
ACREDITE!
TUDO VAI FICAR BEM!

AUTORA: PROFESSORA JANE PRADO
https://www.janeprado.com.br/downloads
Imagens: http:/pixabay.com

ATIVIDADES:
1- Hora de ouvir a história. Peça para alguém da sua família ler a história acima para você.

2- Após ouvirem a história peça a todos que falem qual parte mais gostou da história. Esse momento
de escuta é muito importante para a criança se expressar e falar dos sentimentos, também não
menos importante o adulto poder falar como se sente, em meio a este isolamento social, e juntos
todos superarem esse momento.

Existem ainda outras maneiras de ouvir a história através do link:

https://youtu.be/2Jz3uP5ortQ

https://www.janeprado.com.br/downloads
https://youtu.be/2Jz3uP5ortQ


3-Agora, que tal fazerem juntos uma roda da história? Vocês vão precisar de um papelão ou folha,
canetinhas ou lápis de cor. Recorte o papelão ou a folha em forma de círculo, e faça seis divisões
como na figura abaixo, você pode usar uma tampa ou um prato redondo para fazer o círculo. Agora
peça a criança para desenhar em cada uma das partes um personagem da história ouvida e sobrará
uma parte e juntos podem desenhar a família.

Imagens do arquivo pessoal da professora Alexandra S.Leandro

4- Agora que vocês já têm a roda da história que tal brincar de recontar, podem pegar uma tampinha
de garrafa, borracha ou qualquer objeto pequeno e jogar em cima da roda da história, no
personagem que cair, a criança ou familiar tem que recontar a parte da história que pertence ao
personagem, se cair em algum que já foi escolhido o participante joga de novo até cair em um
personagem que esteja livre.



ATIVIDADE 4
FANTOCHE DA HISTÓRIA

OBJETIVO: Estimular a criatividade e interação, a partir de uma história.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola gostamos de criar desenhos, fazer cartazes e outras atividades
a partir de uma história contada pela professora. Hoje vamos confeccionar um fantoche do coelho
Zezé.

ATIVIDADE:
1- Agora que já ouvimos e entendemos a história do COELHINHO ZEZÉ, vamos criar um fantoche
deste personagem com rolinho de papel higiênico? E brincar de fantoche com ele?
Você vai precisar de:
 Rolinho de papel higiênico;
 Canetinha e lápis de cor;
 Cola;
 Folha de papel sulfite ( ou outro que você tiver);
 Tinta (se você tiver).

2- Pinte o rolinho com tinta branca, se não tiver, pode colar papel branco picado e espere secar. Ou
ainda, você pode colar uma folha de guardanapo, como na foto abaixo.

3-Com o papel sulfite (ou outro que tiver), desenhe e recorte as orelhas;

4-Cole as orelhas com a parte pontuda para dentro do rolinho, e na frente do rolinho desenhe os
olhos, nariz, bigode e dentes do Coelho Zezé, se você não tiver canetinha para desenhar pode usar
o lápis de colorir na cor que você quiser.

Imagens do arquivo pessoal da professora Alexandra S.Leandro

5 - Agora que você já tem o seu próprio Coelho Zezé, mostre a seus familiares que estão longe por
foto ou vídeo, e conte a história dele.



ATIVIDADE 5
JOGO DA MEMÓRIA COM DESENHO DE BRINQUEDOS

OBJETIVO: Possibilitar a construção de novos objetos com a reutilização de materiais que possam
ser reciclados, ampliar as possibilidades de registro através do desenho, estimular a concentração e
atenção

CONTEXTUALIZAÇÃO: Utilizamos sucatas para brincar no parque, em sala há a possibilidade de
montagem de jogos e outros brinquedos que acabamos construindo para mostrar uma outra
funcionalidade com reciclagem. Este jogo é muito gostoso, e feito por você terá um significado mais
que especial.

ATIVIDADE: Confecção de Jogo da memória com desenho de brinquedos. Você pode desenhar em
um papel e colar em quadradinhos de papelão ou caixa de leite.

Materiais:
Recorte quadrados de papelão ou caixa de leite do mesmo tamanho nas medidas da tampa da caixa
de um xarope, palito de dentes, de fósforo ou outros.
Faça dois desenhos de cada brinquedo que você escolheu, no mínimo 4.

Histórico:
O jogo da memória é um jogo que pode ser jogado para aumentar a concentração e a memória.

Regras:
O jogo da memória pode ser jogado por um único jogador ou vários jogadores. Comece o jogo
colocando todas as cartas viradas para baixo sobre uma superfície. A jogada é quando um jogador
vira duas cartas e coloca-as para cima, para que todos os jogadores possam ver. Se o jogador virar
duas cartas que não correspondem, ambas as cartas devem ser viradas para baixo novamente no
mesmo local.

Se o jogador vira um par de cartas que coincidem em uma jogada, o jogador ganha o par de
cartas e recebe outra chance de jogar. O objetivo do jogo é virar o maior número de pares de cartas
possível. O vencedor é o jogador que reúne o maior número de pares. No modo de único jogador, o
objetivo é identificar todos os pares no menor período de tempo possível.

Imagens: https://br.pinterest.com

http://www.prittworld.com/brazil/www/pt/consumer/artesanato/jogos/o-jogo-da-memoria.html

http://www.prittworld.com/brazil/www/pt/consumer/artesanato/jogos/o-jogo-da-memoria.html
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