
ATIVIDADES PARA CASA – FASE II

PROFESSORAS: SANDRA, ROSEMARY, PATRÍCIA E EIZETH

Aos educandos e suas famílias.

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo,
teremos que dar continuidade aos processos de aprendizagem.

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://novaescola.org.br/plano-de-aula/4135/pesquisa-sobre-cirandas

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4135/pesquisa-sobre-cirandas


ATIVIDADE 1
FAZ DE CONTA NA CABANINHA

OBJETIVO: Despertar a imaginação da criança, com as brincadeiras de “Faz de conta”; através das
histórias tem sido um momento mágico para seu desenvolvimento em todos os sentidos.

CONTEXTUALIZAÇÃO: É parte da rotina na sala de aula a HORA DA HISTÓRIA. É um momento
mágico. Todos amam ouvir histórias! Quase todas as crianças querem contar uma história! Na
biblioteca, lemos histórias e nos fantasiamos de príncipes, princesas, rainhas, rei e até bruxa! Faça
acontecer também em família e vocês serão os personagens mais fantásticos desse castelo!

ATIVIDADE:
1 - Como foi feito na atividade da semana passada, monte uma ou mais CABANAS;
Você vai fazer de conta que está num CASTELO;
Todo CASTELO tem os principais personagens: REI, RAINHA, PRINCESA ou PRÍNCIPE;
Qual personagem é você?
E seus familiares são quais personagens?

2 - Agora invente, crie sua história dentro deste CASTELO.
Como começou sua história, foi com: “Era uma vez...?”
Como acabou a sua história?

3 - Faça um desenho bem bonito de todo esse momento: como começou, o que aconteceu durante
a brincadeira e como terminou.
Ah, escreva o nome dos personagens dessa história que você criou e desenhou!
Escreve a seu modo, o nome da sua história.

4 - Toda essa atividade pode também ser fotografada ou filmada. O que você acha?

Imagem do arquivo pessoal professora Patrícia Furlaneto

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar a professora.
Não é necessário imprimir.

Ótima atividade!



ATIVIDADE 2
BRINCANDO COM TECIDO

OBJETIVO: Ampliar repertório musical, integração e socialização dos participantes de forma lúdica,
(brincando).

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola temos o costume de realizar diversas brincadeiras, então vamos
brincar utilizando tecido e a música “LAVANDO A ROUPA”, será um momento mágico e muito fácil
de brincar.

ATIVIDADES:

1- Providenciem um tecido grande, onde possa participar mais de uma pessoa.

2- Acessar o link da música:

https://www.youtube.com/watch?v=XJPP0jGrGQs&feature=youtu.be

3- Os participantes devem sentar em roda. Cada membro da família segura nas bordas do tecido.
Coloca a música da brincadeira e vão seguindo o que é solicitado na música, todos juntos
brincando de lavar a roupa e se esconder.

Música:

(XIIIIIII)
(XIIIIIII)
LAVANDO A ROUPA COM SABÃO,
LAVANDO A ROUPA COM SABÃO,
ESFREGA, ESFREGA, ESFREGA
ESFREGA, ESFREGA, ESFREGA
BATE, BATE, BATE
BATE, BATE, BATE
PASSA A MÃO,
PASSA A MÃO,
PASSA A MÃO PARA FICAR BOM
EU VOU ME ESCONDER
ESTOU ESCONDIDO, pixabay.com

ESTOU ESCONDIDO ME ESCONDI,
ME ESCONDI, APARECI,
APARECI OLHA EU AQUI.

Autor: Shauan Bencks
Retirado de:http://artedacrianca.com.br/cursos/wp-content/uploads/2016/10/Guia-de-Atividades-Brincando-
com-Musica-Vol-1-Shauan-Bencks.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=XJPP0jGrGQs&feature=youtu.be
http://artedacrianca.com.br/cursos/wp-content/uploads/2016/10/Guia-de-Atividades-Brincando-com-Musica-Vol-1-Shauan-Bencks.pdf
http://artedacrianca.com.br/cursos/wp-content/uploads/2016/10/Guia-de-Atividades-Brincando-com-Musica-Vol-1-Shauan-Bencks.pdf


4- Agora que o tecido está limpo, você pode usar a imaginação e brincar com a sua família,
transformando o tecido no que desejar, como: uma rede, em um rio, ou mar, em um céu ou
uma vela de jangada.

5- Fotografe ou filme pois será um momento muito mágico com seu filho (a).

6- Faça um desenho de como foi essa brincadeira. Não esqueça de escrever seu nome.

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar a professora.
Não é necessário imprimir

Ótima atividade!



ATIVIDADE 3
MORTO, VIVO!

OBJETIVO: Promover movimentos com o corpo de modo prazeroso ajuda na coordenação motora,
lateralidade, equilíbrio, agilidade, concentração, noção de tempo, noção de espaço.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Na escola sempre priorizamos as brincadeiras porque elas deixam as
crianças muito felizes. Essa brincadeira “Morto, Vivo”, faz parte da nossa relação de atividades
prazerosas, aprender brincando. Vivam essa experiência brincando!

ATIVIDADES:

“MORTO, VIVO”

1 – Escolha quem vai comandar a brincadeira e comece.

COMO BRINCAR: Quando o líder disser: “morto!” Todos ficarão agachados. Quando o líder disser:
“vivo!” Todos darão um pulinho e ficarão de pé. Quem se enganar, fica fora até sobrar um só
participante, que será o vencedor e o próximo líder.

2 – Conversem sobre essa brincadeira: se já conhecia; se sabiam de outro modo; se foi legal; se foi
chato; o que mais gostou; e outros.

3 – Desenhe a brincadeira e escreva seu nome.

4 – Quantos participantes tinham?

https://areademulher.r7.com/maternidade/brincadeiras-para-distrair-as-criancas/

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar a professora. Não é
necessário imprimir

Ótima atividade!

https://areademulher.r7.com/maternidade/brincadeiras-para-distrair-as-criancas/


ATIVIDADE 4
CORRE CUTIA

OBJETIVOS:
- Resgatar jogos e brincadeiras realizadas em sala de aula recorrendo a outros modos de escrita e
leitura de parlenda;
- Reconhecer e ampliar as formas como podemos utilizar o corpo por meio de elementos da
parlenda, cantar, falar e movimentar o corpo.

CONTEXTUALIZAÇÃO:
- Na escola costumamos “brincar” com parlendas diversas; cantamos, representamos a letra delas,
fazemos escrita coletiva onde a professora escreve na lousa ou cartazes e pintamos as palavras
ditadas, desenhamos e escrevemos as palavras pintadas, etc.

ATIVIDADES:
1 – Parlenda

CORRE CUTIA NA CASA DA TIA.
CORRE CIPÓ NA CASA DA AVÓ.
LENCINHO NA MÃO, CAIU NO CHÃO.
MOÇA BONITA DO MEU CORAÇÃO.
PODE JOGAR? PODE!
NINGUÉM VAI OLHAR? NÃO!

DOMÍNIO POPULAR

https://www.criandocomapego.com/9-jeitos-de-brincar-de-corre-cutia/

https://www.criandocomapego.com/9-jeitos-de-brincar-de-corre-cutia/


2 – Convide pessoas de casa para participar e, se possível, pedimos para a família que acesse a
parlenda por meio da internet para todos ouvirem.

3 – Sentados em círculo no chão, todos recitam a parlenda enquanto um participante gira ao redor
do círculo. Ao final da parlenda, todos fecham os olhos e aquele em pé, coloca um lenço ou objeto
atrás de um dos participantes que estava sentado. Então todos abrem os olhos e, aquele com o
lenço ou objeto corre atrás do que estava em pé, tentando capturá-lo. O que estava em pé
inicialmente, senta o mais rápido possível no lugar desocupado e assim, inicia-se novamente a
brincadeira.

4 – Ao final da brincadeira, um adulto ajudará a criança realizando a leitura e, na sequência, a
criança fará a leitura da parlenda a seu modo.

5 – Agora peça a criança que localize as palavras: CUTIA, TIA, VÓ e pinte-as.

6 – Desenhe a parlenda e não esqueça de escrever o seu nome, é muito importante.

Se puderem registrar com fotos, seria bom. Vamos adorar vê-las quando retornarmos às aulas.

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar a professora.
Não é necessário imprimir

Ótima atividade!



ATIVIDADE 5
RECEITA: COCADA CASEIRA

OBJETIVO: Conhecer gêneros textuais oferecidos nos diversos meios de comunicação (televisão,
jornais, revistas, livros, rádio, internet) e resgatar receitas realizadas em sala de aula.

CONTEXTUALIZAÇÃO: Conforme trabalhado em sala de aula sobre a importância dos alimentos
em nossa vida, vamos fazer um doce gostoso e saudável com a ajuda da família.

ATIVIDADE: Receita

INGREDIENTES:

1 PACOTE DE CÔCO RALADO (200GR)

1/2 XÍCARA DE LEITE

6 COLHERES DE AÇÚCAR

1 COLHER DE SOPA DE MARGARINA SEM SAL

COMO FAZER

COLOQUE TODOS OS INGREDIENTES NUMA PANELA, LEVE-A AO FOGO E
MEXA POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS. DESPEJE O CONTEÚDO
NUMA FORMA UNTADA COM ÓLEO OU MARGARINA, LEVE À GELADEIRA
POR 2 HORAS. AGORA CORTE EM QUADRADINHOS E SABOREIEM EM
FAMÍLIA.

https://www2.cead.ufv.br/espacoProdutor/scripts/verReceita.php?codigo=103&acao=exibir

https://www2.cead.ufv.br/espacoProdutor/scripts/verReceita.php?codigo=103&acao=exibir


2 - Fazer a leitura da receita com a criança e pedir a ela que realize a leitura a seu modo apontando
as palavras do texto.

3 - Perguntar a criança quais ingredientes foram usados na receita, desenhá-los e pintá-los em uma
folha de papel ou caderno.

4 – Nomear tudo que foi utilizado para a realização da receita e o mais importante, não esquecer de
escrever seu nome.

6 – Conversar sobre a importância da fruta para a saúde, o CÔCO é: rico em complexo B e vitamina
C, alto poder de hidratação, reposição dos sais minerais, rico em fibras, auxilia no processo de
emagrecimento, tem função antioxidante etc.

Se puderem registrar com fotos seria bom. Vamos adorar vê-las quando retornarmos às aulas.

Família, por favor, ajude a organizar as atividades para quando voltarmos às aulas, apresentar a professora. Não é
necessário imprimir

Ótima atividade!

Nenhuma violação de direitos autorais pretendida nestas atividades.


	Ótima atividade!
	Ótima atividade!
	Ótima atividade!

