
EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase I 

Aos educandos e suas famílias, 

  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos de 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 à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades 

realizadas neste período. Todas as atividades são baseadas em conteúdos que estamos 

trabalhando durante as aulas. 

  

Luz e Sombra 

Objetivo:  

 Observar diferentes tipos de sombra. 

Contextualização: O brincar é uma das primeiras formas de expressão da criança e de sua 

relação com o mundo. Ao brincar com as luzes surgem formas, movimentos e sensações e a 

descoberta do conhecimento acontece em pareceria com a experimentação. 

Atividade:  

Nessa atividade será sugerido apenas o ambiente e os materiais como forma de 

orientação. A proposta é que criem, observem e experimentem junto com as crianças as 

possibilidades de descobertas qualificando o momento de integração entre vocês. 

Prepare um cômodo da casa para ser esse o espaço de observação. O local precisa 

estar completamente escuro. Deixe uma parede livre, caso a parede não seja branca você 

poderá pendurar um lençol colando com uma fita na própria parede ou improvisando um 

varal. Essa parede será o único foco de luz. 

Separe lanterna e abajur. Caso não tenha poderá utilizar a lanterna do celular. 

Junto com a criança escolha alguns objetos da casa para projetarem a luz como: 

bonequinhos, potinhos de vários tamanhos, colheres, carrinhos, formas cortadas em papel 

ou papelão. Se usarem a imaginação dá até para contar uma história! 



Manipulem e brinquem livremente, aproximem e afastem as imagens, dialogue e 

acolha as sugestões das crianças. Ao término da proposta grave um áudio, escreva um 

relato ou faça um desenho colaborativo. Queremos ouvir o que vocês têm para nos contar 

dessa proposta contrastante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes da imagens: https://www.criandocomapego.com/atividade-com-luz-e-sombra-inspirada-em-

reggio-emilia/ 

https://lunetas.com.br/ferias-em-casa-6-maneiras-de-se-divertir-usando-uma-lanterna/ 

 

ATELIÊ DE PINTURA 

Objetivo: 

 Desenvolver a coordenação motora, a percepção de cores, a habilidade de 

observação, ampliar a criatividade e a expressão através da pintura. 

Contextualização: Além dos desenhos livres e espontâneos realizados com giz de cera, 

lápis de cor e canetinhas, as crianças também são motivadas em diferentes momentos a 

registrar seus desenhos usando tinta guache. Atividade apreciada por todos em sala de 

aula. 

Atividade:  

       Com essa atividade as famílias terão a oportunidade de desfrutar de um agradável 

tempo juntos. E para começar vocês irão precisar de: 

 Pincel ou o dedo 

 Tintas guache 

 Potes plásticos com água (para lavar o pincel ou limpar o dedo) 

 Papel sulfite ou folha do caderno de desenho 



 Fita adesiva ou prendedor de roupas 

 Caixa de ovos vazia (opcional) 

 1 caixa de papelão (para a confecção do cavalete de pintura), conforme as imagens 

abaixo: 

 

 

 

Fonte da imagem: https://3.bp.blogspot.com/-

_1FGzszAQm8/W0LGmZ0uDZI/AAAAAAAA9iQ/KphUVpE4_7Axd5U0ZHJFaA4XsMZ3bh0W

wCLcBGAs/s1600/cavalete_de_papelao_6.jpg 

 

Fonte da imagem: 

https://i.pinimg.com/originals/5e/fd/38/5efd38fe205fd54c5fcdd1089ff74e37.jpg 

 

Vamos lá? 



 É só pegar o papelão e dobrar conforme a imagem, formando um triângulo, 

prendendo com a fita adesiva que tiver em casa. 

 Para fazer a tela você pode usar um papel sulfite ou folhas de caderno. 

 Fixe com fita crepe, adesiva, pregador, cola etc. (Você pode colocar um pinguinho de 

cola em cada ponta, pois depois você consegue retirar do cavalete e utilizá-lo em 

outra produção). 

 Você poderá colocar as tintas em caixas de ovos vazias ou pode deixar no próprio 

potinho. 

       Agora convide a todos para assistir o vídeo da música "Aquarela"  de  Toquinho 

acessando o  link:  https://youtu.be/xT8HIiFQ8Y0 .   Caso não consiga assistir, não fique 

triste, segue uma linda ilustração e a letra da música para que um adulto leia para você:  

 

Fonte da imagem: 

https://i.pinimg.com/736x/04/5f/56/045f560e88a2a71d532d7f05136e0fcb.jpg 

 

Aquarela 

Toquinho 

Fonte letra da música: https://www.letras.mus.br/toquinho/49095/ 

 



Numa folha qualquer 

Eu desenho um Sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

 

Corro o lápis em torno da mão 

E me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos 

Tenho um guarda chuva 

 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota a voar no céu 

 

Vai voando, contornando 

A imensa curva norte-sul 

Vou com ela viajando 

Havaí, Pequim ou Istambul 

 

Pinto um barco a vela 

Branco navegando 

É tanto céu e mar 

Num beijo azul 



 

Entre as nuvens vem surgindo 

Um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar 

 

Basta imaginar e ele está partindo 

Sereno e lindo 

E se a gente quiser 

Ele vai pousar 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida 

 

De uma América a outra 

Consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar 



Pela gente o futuro está 

 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

 

Sem pedir licença 

Muda nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar 

 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

 

Vamos todos 

Numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um Sol amarelo 



Que descolorirá 

 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

Que descolorirá 

 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo 

Que descolorirá 

Que descolorirá 

 

Composição: Maurizio Fabrizio / Guido Morra / Toquinho / Vinícius de Moraes. 

      Após assistir ao vídeo ou fazer a leitura da música, pergunte para a criança, se ela 

gostou e qual a parte da música achou mais bonita, diga que juntos vocês irão fazer uma 

pintura bem colorida. 

Não esqueça de mostrar as tintas perguntando as cores para a criança. (caso ela não 

reconheça as cores, você fala a cor que tem em cada potinho e depois pergunta 

novamente.) Pergunte também qual a sua cor preferida. 

       Agora que você já fez o cavalete de pintura e aprendeu todas as cores direitinho, se 

inspire nas imagens e vamos criar uma obra de arte. 

      Você poderá desenhar no sulfite ou na folha de caderno presa ao cavalete. Também 

poderão criar um desenho em dupla. Em um lado do cavalete a criança pinta e do outro lado 

você (ou um de seus familiares).  

Vocês também poderão criar vários cavaletes para a família toda pintar e brincar! Ou 

criar autorretratos e até mesmo brincar de adivinhar o que o outro está pintando. 

      Caso você não tenha tinta em casa, segue a receitinha de uma tinta caseira para fazer 

com a orientação de um adulto. 



 

Ingredientes: 

 2 colheres de açúcar 

 meia colher (pequena) de sal 

 meia xícara de amido de milho 

 2 xícaras de água 

 diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

Modo de preparo: 

Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos poucos, 

sempre mexendo. 

Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 

Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais cremosa, igual a 

da tinta guache, desligue e deixe esfriar. 

Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou suco em 

pó em um recipiente. 

Obs.: Caso sua família opte em fazer a tinta caseira, o adulto deve pedir a ajuda da 

criança para selecionar e colocar os ingredientes na panela, no entanto, somente o adulto irá 

utilizar o fogão, evitando assim que a criança se machueque. Verifique também se a tinta já 

esfriou, antes da criança utilizá-la. 

Agora vocês já podem soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido! 

Ah!!! E não se esqueça de guardar a pintura para mostrar para os seus colegas e 

professora, quando voltarmos para a escola. 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Objetivo: 

 

● Identificar as formas geométricas; 

● Reconhecer a existência de diferentes formas; 



● Explorar a criatividade das crianças; 

 

Contextualização: O ensino das formas geométricas está relacionado com o cotidiano das 

crianças, por meio da exploração, a manipulação de objetos e o contato com o meio. As 

formas geométricas estão presentes no nosso dia-a-dia. 

 

Atividade: 

 

Converse com a criança sobre diferentes formas geométricas (círculo, quadrado, 

triângulo e retângulo), em uma definição simples as formas geométricas nada mais são do 

que o formato de todas as coisas ao nosso redor. Elas estão presentes nas construções, 

ruas, semáforos, brinquedos, objetos da casa e em muito mais, mostre a criança como elas 

estão presentes no nosso dia a dia como na televisão, na janela, na porta, na mesa, no 

tapete etc. 

 Círculo 

O círculo é redondo e não possui pontas. 

 

 Quadrado 

Os quadrados têm quatro lados retos, todos do mesmo tamanho. 

 

Triângulo  



Os triângulos têm três lados e três cantos. 

 

Retângulo 

Os retângulos são parecidos com os quadrados, mas os lados não são todos do 

mesmo tamanho. 

 

Colagem com as formas geométricas  

 Para essa atividade vamos precisar de: 

 Papel 

 Cola 

 Tinta guache ou lápis de cor 

 Tesoura sem ponta.   

Com a ajuda de um adulto marque em um papel ou revista as formas geométricas 

que iremos usar, (para o desenho ilustrado abaixo iremos precisar de: 4 retângulos, 6 

círculos e um triângulo), mas vocês podem usar a criatividade e fazer outro desenho da 

preferência da família. 

 Agora pinte as formas desenhadas no papel, ou recorte as formas em revistas das 

cores desejadas (lembrando que os círculos do semáforo você irá precisar de um verde, um 

amarelo e um vermelho). 



Pronto agora é só recortar com uma tesoura sem ponta para formar os desenhos, 

cole em uma cartolina ou em uma folha branca, para deixar seu desenho ainda mais bonito 

pode abusar da imaginação e fazer o cenário, desenhando o céu, o sol, as nuvens, a rua 

etc. 

 

 

Imagem do acervo pessoal da profª Renata Strublic 

Agora pergunte a criança: 

● Qual a forma do pneu do carro?  

●  Qual a forma da janela do carro?  

● Quais formas têm no semáforo?  

● Quais formas têm no carro? 

Brincadeira: Detetive 

Obs.: se quiser pode utilizar o binóculo que fizemos na outra atividade para ver melhor onde 

estão escondidas as formas geométricas. 

Vamos procurar, aqui em casa, coisas que têm o formato das formas geométricas? 

(exemplo: a porta, a geladeira e a televisão parecem um retângulo, o relógio, botão e botijão 

de gás e copo, tem formato de um círculo etc.).  

Vamos ver quem acha mais rápido um objeto com o formato de um quadrado? 



Vamos ver quem acha mais rápido um objeto com o formato de um triângulo? 

Vamos ver quem acha mais rápido um objeto com o formato de um retângulo 

Vamos ver quem acha mais rápido um objeto com  o formato de um círculo? 

 

Para essa brincadeira pode abusar da criatividade, ao comando de um adulto, prestar 

atenção no que foi solicitado e procurar com muita rapidez. 

 

 Vence quem encontrar primeiro a figura geométrica solicitada.  

 

Boa diversão! 

 

MISTURA DAS CORES 

 

Objetivo: 

 

 Identificar e reconhecer as cores; 

 Nomear as cores; 

 Estimula a criatividade e a coordenação motora; 

 Brincar: ajuda na socialização, desenvolve habilidades motoras, estimula a 

criatividade e curiosidade. 

Contextualização: Ao aprender sobre as cores, as crianças ficam mais atentas ao universo 

colorido que está ao seu redor. A partir disso, passam a observar que determinadas coisas 

possuem cores específicas, como o azul do céu, a grama verde e o branco das nuvens. A 

criança passa a conseguir fazer associações de cores com objetos. É importante que 

diferentes tonalidades sejam exploradas durante a educação infantil para captar o interesse 

e despertar a curiosidade das crianças.  

 

Atividade: 

 

Inicie a atividade perguntando para a criança: 

 

● Qual sua cor preferida? 

● Onde podemos encontrar a cor azul? 

● Qual fruta é amarela? 



● E o tomate é de qual cor? 

● Onde podemos encontrar a cor verde? 

● Será que existe alguma fruta azul? 

 

Hoje, vamos falar sobre as cores que dão origem a todas as outras no mundo, as cores 

primárias: o vermelho, o amarelo e o azul.  

Quando misturamos duas cores primárias criamos outras cores! Você sabia?  

 

Você já misturou 2 cores e então formou uma outra cor? Pois é isso que vamos fazer 

hoje.  

 

Para essa atividade vamos precisar de: 

 Tinta guache  

 Pincel ou pode utilizar o próprio dedo  

 Alguns potinhos/recipiente para misturar as tintas 

 Papel sulfite ou de caderno de desenho  

 

 Essa atividade parece uma mágica!  

Vamos ver que cores irão se formar com as mistura das cores primárias? 

Coloque no potinho um pouquinho de tinta vermelha e amarela. Qual cor formou? 

Em outro potinho coloque um pouquinho de tinta azul com vermelha. Qual cor 

formou? 

Em outro potinho coloque um pouquinho de tinta Amarela com azul. Qual cor 

formou? 



 

Imagens do acervo pessoal da Profª Renata Strublic 

 

Agora vamos misturar outras cores e ver que cores vão formar? 

Em outro potinho coloque um pouquinho de tinta branca e preta. Qual cor formou? 

Em outro potinho coloque um pouquinho de tinta vermelha com branco. Qual cor 

formou? 

Em outro potinho coloque um pouquinho de tinta amarela com verde. Qual cor 

formou? 

 

 

Agora iremos fazer um jogo da memória das cores que criamos! 

 

Jogo da memória das cores 

 

 As crianças adoram e é super fácil de fazer. 

 

Para essa brincadeira vamos precisar de: 



 Tesoura sem ponta  

 Régua 

 tintas que fizemos  

 lápis de cor,  

 Papel sulfite e papelão ou cartolina. 

 

Com a ajuda de um adulto, faça 8 quadrados de 8×8 cm (com uma régua) na cartolina 

ou na folha de sulfite. (Se for utilizar folha de sulfite terá que colar no papelão para ficar mais 

resistentes).  

 

 

Imagens utilizadas do acervo pessoal da Profª Renata Strublic 

 

Desenhe a formas geométricas, (Círculo, triângulo, quadrado e retângulo) em duas 

peças do jogo. 

 

Em seguida recorte os quadrados 



 

Agora peça para a criança escolher a cor que fizeram a mistura, pois irá pintar cada 

forma geométrica. (As duas formas geométricas iguais devem ser pintadas da mesma cor) 

 

 

Pinte dentro da forma geométricas e espere secar. 

Obs.: Atrás da folha de sulfite ou papelão deve ser liso, (não pode ter nada escrito ou 

desenhado). 

 

Vocês também podem criar outros jogos da memória! Podem soltar a criatividade!  

A criança pode fazer os desenhos do Jogo da Memória de diversas formas.  

Uma delas é criar formas a partir de colagens feitas com imagens ou papel colorido 

de revistas ou pode também desenhar e pintar com lápis de cor ou com tinta guache, use as 

cores que acabamos de aprender, os desenhos tem que ser em número par e iguais. 

 

 

Como Jogar 

 

1- Misturar e distribuir as cartas sobre uma mesa, com os desenhos virados para baixo. 

2- Cada Jogador deve virar duas cartas buscando um par igual. 

3- Se o Jogador conseguir encontrar duas cartas iguais, tem direito a jogar outra vez. 



4- No caso do jogador, ao virar duas cartas e que os seus desenhos não forem iguais, 

desvire as cartas e passe a jogada para outro participante. 

5- As cartas que formam par devem ser retiradas do jogo e conta como ponto para o 

participante que encontrou. 

6- Ganha o jogo o participante que reunir mais pares de cartas. 

 

Bom divertimento! 

 

PANOBOL 

Objetivos:   

 Experimentar possibilidades corporais nas brincadeiras 

Contextualização: Na escola brincamos bastante com as crianças, visto que a brincadeira 

faz parte do universo infantil, por meio dela a criança, aprende, se expressa, formula o 

pensamento, interage com outras pessoas etc. Por esta razão, propor brincadeiras é 

fundamental para que ela se desenvolva de forma integral. 

Atividade: 

Faça uma roda de conversa perguntando para a criança: 

 Vocês já brincaram de futebol?  

 Você gosta de brincar de futebol? 

 Já assistiram um jogo de futebol? (Após a resposta, explique que hoje iremos brincar 

de Panobol).  

É um futebol utilizando um pedaço de tecido. 

        Escolha um lugar, onde será a brincadeira (lugar que dê para movimenta-se, 

exemplo: no meio da sala, no quintal, no quarto, cada um de um lado da cama). 

        Precisa de um lençol, toalha de mesa, ou um tecido qualquer que seja grande.  

Precisaremos também de uma bola. (pode ser feita com meias enroladas.). 

Deixe a criança explorar/sentir o tecido e a bola, depois brinquem de fazer ventos, 

ondas, fortes e fracas, sempre mexendo o tecido. (Durante essa exploração vai falando com 

a criança para que ela preste atenção, pois quando colocar a bola não pode parar de 

movimentar o tecido.). 



          Vamos começar a brincadeira! 

Estique o pano de modo que todos os participantes consigam segurá-los. 

Cada participante segura duas pontas do tecido. (Se tiver mais crianças na casa pode 

colocar cada uma em uma ponta do tecido.). 

Explique que não pode deixar cair no chão a bola e não podem parar de movimentar 

o pano. 

Coloque a bola sobre o pano e comece a movimentá-lo, convidando os participantes a 

imitar esses gestos.  

Faça dupla segurando as pontas e aquele que deixar cair sai vem outro. 

Observe como eles fazem para evitar que a bola saia do pano e como cooperam com 

o grande grupo para cumprir os desafios propostos. 

         Divirtam-se em família! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


