
  

 

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FASE II – SEMANA: 03 A 9 DE JUNHO DE 2020 
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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 cada turma da Educação Infantil (Fase 

I e Fase II), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

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. 
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ATIVIDADE 1 

 

Objetivo:  

 Intervir oralmente; 

 Expressar sentimentos pautados nas próprias vivências; 

 Compreender as necessidades de adaptação em meio a mudanças na rotina; 

 Reconhecer a necessidade de autonomia. 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 

 

(EI03EO04) 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

(EIO3EO06) 

Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

Contextualização: Iniciamos o ano de 2020 com uma rotina comum, porém as coisas mudaram 

e tivemos que nos adaptar. Essa semana, vamos relembrar algumas cantigas de roda que nos 

ajudarão a compreender melhor o que está acontecendo atualmente e lembrar de momentos 

divertidos na escola. 

 Atividade:  

CONFIRA AS LETRAS DE VÁRIAS CANTIGAS: https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/ 

Procure no site de busca algumas das cantigas de roda indicadas nas próximas atividades ou você 

pode acessar os links ao longo das atividades.  

Se possível, acesse o link para cantar junto: https://www.youtube.com/watch?v=p-jeP0awTc0 

Caso não consiga acessar os links,  segue a cantiga peixe vivo.  

1- Agora vamos cantar junto e refletir um pouco. Responda oralmente. 

A. Como o peixinho está se sentindo? 

B. Ele está feliz em saber que corre o risco de ficar fora da água? 

C. Aonde você ia? O que você fazia? O que por enquanto você não 

pode fazer? 

2- Agora observe a imagem à frente da cantiga e desenhe no 

caderno um peixinho semelhante, pode colorir bem bonito e em 

seguida dê um nome ao peixinho e escreva junto ao desenho no 

caderno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/
https://www.youtube.com/watch?v=p-jeP0awTc0


 

 PEIXE VIVO  

COMO PODE O PEIXO VIVO 

VIVER FORA DA ÁGUA FRIA 

COMO PODE O PEIXE VIVO      

VIVER FORA DA ÁGUA FRIA 

COMO PODEREI VIVER? 

COMO PODEREI VIVER?          https://br.pinterest.com/pin/38843615531349201/ 

SEM A TUA, SEM A TUA ,SEM A TUA COMPANHIA?  

SEM A TUA, SEM A TUA 

SEM A TUA COMPANHIA? 

OS PASTORES DESTA ALDEIA 

JÁ ME FAZEM ZOMBARIA. 

POR ME VEREM ASSIM CHORANDO 

SEM A TUA COMPANHIA. 

 

ATIVIDADE 2  

 

Objetivo: 

 Expressar seu entendimento frente ao que está vivenciando; 

 Intervir oralmente; 

 Desenvolver habilidade de cooperação; 

 Aguçar a criatividade; 

 Reconhecer a necessidade de autonomia. 

 

Campo de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 (EI03EF01) 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontênea) de fatos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03EF02) 

Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

Contextualização: Na escola cantávamos várias músicas, dentre elas a da Borboletinha. Nesta 

atividade iremos relembrá-la e faremos algumas atividades relacionadas. Observe as referências 

abaixo e vamos aprender um pouco mais. 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/38843615531349201/


 Atividade: 

1. Cante junto com seus familiares a cantiga da Borboletinha e em seguida registre em seu 

caderno as respostas das seguintes perguntas: 

Se tiver acesso à internet clique no link: https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU 

A. A borboletinha estava na onde? 

B. O que a borboletinha estava fazendo? 

C. O que você mais gosta de fazer em casa? 

D. Reescreva em seu caderno as palavras que rimam com BORBOLETINHA. 

 

2. Observe as ilustrações. Vamos nos aventurar a fazer uma borboletinha? 

A. Pegue um rolo de papel higiênico e vamos recortar, com a ajuda de um adulto, em 5 partes 

iguais. Em uma das partes, recorte uma tirinha bem fininha para as antenas. 

B. Cole as como ilustrado na imagem e em seguida, se tiver tinta guache ou canetinha, pode 

colorir bem bonito, como mostra a segunda imagem. 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/551268810615451071/ 

BORBOLETINHA 

BORBOLETINHA, TÁ NA 

COZINHA, 

FAZENDO CHOCOLATE, 

PARA A MADRINHA. 

POTI, POTI, 

PERNA DE PAU, 

OLHO DE VIDRO 

E NARIZ DE PICA-PAU,  

PAU PAU.  

 

  
https://br.pinterest.com/pin/242701867399112036/ 

ATIVIDADE 3 

Objetivo: 

 Fazer relação biunívoca; 

 Classificar e comparar objetos variados; 

 Fazer uso de estratégia de leitura; 

 Identificar sequência de figuras; 

 Assimilar a importância dos cuidados pessoais e higiene. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU
https://br.pinterest.com/pin/551268810615451071/
https://br.pinterest.com/pin/242701867399112036/


 

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência.  

 

Contextualização: Atualmente o que mais se ouve falar é de lavar bem as mãos, porém é de extrema 

importância cuidar da higiene do corpo todo. Nossa cantiga vai falar de outra parte que o sapinho não 

quer lavar. Vamos pensar um pouco? 

 

Atividade: 

1. Acompanhe a leitura da cantiga e em seguida vamos às atividades:  

Se tiver acesso à internet acesse o link, nele você poderá cantar usando todas as vogais do 

alfabeto: https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE 

2. Observe a figura do sapinho e responda no caderno: 

A. Qual a parte do corpo que o sapinho não quer lavar? 

B. O sapinho ficou como por não ter lavado os pés? 

C. Qual forma geométrica foi usada para que se fizesse este sapo? As opções são: 

QUADRADO        RETÂNGULO        CÍRCULO       TRIÂNGULO 

 

 

3. Agora desenhe um sapinho bem bonito no caderno e reescreva o nome da cantiga abaixo 

do desenho. 

 

O SAPO 

O SAPO NÃO LAVA O PÉ. 

NÃO LAVA PORQUE NÃO QUER. 

ELE MORA LÁ NA LAGOA, 

E NÃO LAVA O PÉ 

PORQUE NÃO QUER                                        https://br.pinterest.com/pin/615656211535305326/ 

MAS, QUE CHULÉ! 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

     

https://www.youtube.com/watch?v=0JkSpPZJDkE
https://br.pinterest.com/pin/615656211535305326/


4. Observe as figuras abaixo e escreva em seu caderno, qual a cor do próximo sapinho 

desta sequência? 

5. Ainda observando as imagens, registre em seu caderno quantos sapos têm abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE  4 

 

Objetivo: 

 Classificar e comparar objetos variados; 

 Fazer uso de estratégia de leitura; 

 Associar número e quantidade; 

 Realizar cálculos mentais simples; 

 Registrar a sequência numérica de 0 a10. 

 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparações entre objetos observando suas propriedades. 

(EI03ET8) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e 

o entre em uma sequência. 

 

Contextualização: Na escola sempre nos lembrávamos de como somos diferentes e o quanto somos 

especiais da maneira que somos. No Brasil somos várias raças misturadas e isso faz com que todos 

somos importantes para a construção da nossa sociedade. As atividades a seguir irão relembrar a 

importância do povo indígena. Vamos conhecer um pouco mais mediante uma cantiga bem 

conhecida. 

 

Atividade: 

1. Acompanhe a leitura da cantiga e em seguida vamos às atividades:  

Se tiver acesso à internet acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=R4vtOUWCMGo 

2. Observe a imagem abaixo e responda em seu caderno. Quantos índiozinhos estão dentro 

do bote? 

3. Quantos índios estão fora do bote? 

https://www.casadasciencia

s.org/imagem/9121 

 

AZUL 

https://www.casadasciencia

s.org/imagem/9121 

 

 

VERDE 

https://www.casadasciencias.

org/imagem/9121 

 

       

VERMELHO 

https://www.casadasciencia

s.org/imagem/9121 

 

 

         AZUL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4vtOUWCMGo
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121
https://www.casadasciencias.org/imagem/9121


4. Registre em seu caderno os numerais de 0 a 10 ou até onde você já sabe. 

 INDIOZINHOS 

UM, DOIS, TRÊS INDIOZINHOS, 

QUATRO, CINCO, SEIS INDIOZINHOS 

SETE, OITO, NOVE INDIOZINHOS 

DEZ NUM PEQUENO BOTE 

IAM NAVEGANDO PELO RIO ABAIXO 

QUANDO UM JACARÉ SE APROXIMOU 

E O PEQUENO BOTE DOS INDIOZINHOS 

QUASE, QUASE VIROU. 

 

ATIVIDADE  5 

 

Objetivo: 

 Classificar e comparar objetos variados; 

 Respeito às diferenças; 

 Fazer inferência em ilustrações; 

Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós 

( EI03EO05)  Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive. 

 

Campo de Experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 (EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

 (EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.). Construindo gráficos básicos. 

 

Contextualização: Vamos continuar lembrando que na escola nós convivemos com coleguinhas bem 

diferentes de nós, também tem pessoas de várias idades, alturas, estruturas corporais, entre outros. 

Sendo assim, as ilustrações abaixo são de índios e segue algumas perguntas sobre o que se vê: 

 

Atividade: 

1. Observe as imagens a seguir e responda oralmente as seguintes perguntas: 

A. O que você e seus familiares sabem sobre a cultura indígena? 

B. Quais as características semelhantes nas figuras abaixo? 

C. O que há de diferente entre as três figuras? 

 

 

 

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

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


2. Agora faça em seu caderno, um lindo desenho dos indiozinhos em um bote. Pode colorir 

bem bonito e quando voltarmos vamos compartilhar. 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/57301

2752578874846/ 

2 

https://portalcorreio.com.br/t/indio

s-da-paraiba/ 

     

                                3 

 

http://www.blogdotarugao.com.br/v

1/2015/02/16/a-evolucao-dos-

indios-de-porto-seguro-com-3-

pataxos/ 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/573012752578874846/
https://br.pinterest.com/pin/573012752578874846/
https://portalcorreio.com.br/t/indios-da-paraiba/
https://portalcorreio.com.br/t/indios-da-paraiba/
http://www.blogdotarugao.com.br/v1/2015/02/16/a-evolucao-dos-indios-de-porto-seguro-com-3-pataxos/
http://www.blogdotarugao.com.br/v1/2015/02/16/a-evolucao-dos-indios-de-porto-seguro-com-3-pataxos/
http://www.blogdotarugao.com.br/v1/2015/02/16/a-evolucao-dos-indios-de-porto-seguro-com-3-pataxos/
http://www.blogdotarugao.com.br/v1/2015/02/16/a-evolucao-dos-indios-de-porto-seguro-com-3-pataxos/

