
EMEB: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

Fase II 

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.  

 

ATIVIDADE DAS EMOÇÕES 

Objetivo:  

 Essa atividade tem por objetivo fazer com que a criança se expresse e 

entenda seus sentimentos e do outro através das expressões faciais. 

Contextualização: Na atividade de hoje garantiremos um dos seis direitos que 

a criança tem segundo a BNCC que é explorar suas emoções e sentimentos 

através de várias linguagens. Assim como fazemos na unidade escolar, 

traremos a oportunidade de dar continuidade nesse conceito que é tão 

importante para o desenvolvimento da criança desde sua infância resultando 

em um bom relacionamento entre família e criança. Também não podemos 

deixar de falar com as crianças sobre o momento atual que estamos 

enfrentando, com o isolamento social, devido ao coronavírus e diante deste 

contexto difícil precisamos dar oportunidade para as crianças expressarem 

suas emoções.   

Atividade: 

Pra iniciar é necessário que separe: revistas, jornais, encartes etc; 

tesoura sem ponta; cola; folhas sulfite ou caderno para as colagens; 



Explicar a criança que farão uma atividade que fala sobre sentimentos; 

Logo após recortar junto com a criança, várias figuras das revistas, como 

olhos, boca, nariz, tudo separado; evidenciando algumas expressões, exemplo: 

Feliz, triste/chorando, assustado, bravo e com medo. (pode ser feito também 

por meio de desenho das expressões faciais, logo abaixo tem outra sugestão). 

Depois deve colar cada parte separada na folha de sulfite ou no caderno 

formando um rosto exemplo: primeiro cole um par de olhos qualquer, com um 

nariz qualquer e uma boca qualquer; Vai ficar mais ou menos como a figura a 

baixo: 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem: 

https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-reciclados-educativos/ 

Depois que formou o rosto perguntar a criança que tipo de expressão é 

essa? Triste, feliz, assustado etc.  

Após a resposta de a criança pedir que ela relate o que a deixa com 

aquele sentimento. Por exemplo: se formou um rosto com expressão triste, 

perguntar o que a deixa mais triste. Se for uma expressão de feliz, que ela diga 

algo que a deixa contente, e assim sucessivamente com as demais expressões 

assustado, bravo e com medo. 



Depois diga você à criança o que a deixa triste ou feliz de acordo com a 

carinha formada pela criança ou por você. Lembrando sempre que todos 

devem estar livres pra falar à vontade. 

Após descobrirem todas as emoções pergunte para a criança: 

 Como foi realizar essa atividade, você gostou? 

 Qual emoção foi mais fácil para descobrir? 

 Qual emoção foi a mais difícil para descobrir? 

 O que faz você ficar alegre? 

 O que te deixa triste? 

 Com o coronavírus o que você tem sentido? 

 O que podemos fazer para ficarmos felizes em casa? 

Pode ser feito de outras maneiras também, a baixo segue outro exemplo. 

Importante que tenha várias expressões para que a criança entenda as 

diversas formas de emoções e sentimentos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-reciclados-educativos/ 

 



ATIVIDADE I – HISTÓRIA: A PRINCESA MIMADA 

 

Objetivo:  

 Proporcionar situação de Contação de história, estimulando o gosto por 

ouvir histórias e contribuir para que se crie o hábito da leitura em família. 

 

Contextualização: A hora da leitura acontece todos os dias na escola, pois se 

trata de um momento rico em aprendizagens, este momento é muito apreciado 

pelas crianças ouvem, imaginam e se divertem com as histórias lidas, Estes 

momentos aproveitamos para o lazer e para conversar com a turma sobre 

algum tema que a história traz, por meio dessa história iremos conversar com a 

criança sobre respeito e cuidados com os animais. 

Atividade: 

  Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=GXZkh9niiTc para assistir a 

Contação realizada pelo Quintal da Cultura da história : “A Princesa Mimada”, 

caso não seja possível acessar, segue a história recontada pela professora 

Marta para ser lida para a criança:  

A Princesa Mimada 

Era uma vez uma princesa muito mimada que queria muito ter um 

amigo. Pediu para o seu pai o rei para que arrumasse um pra ela. Primeiro ela 

pediu um peixinho, ele trouxe, mas logo ela enjoou dele, a seguir pediu um 

passarinho, mas ela também se cansou e não quis mais.  

Continuou pedindo um amigo até que encontrou um ratinho e brincou 

bastante com ele, quando o ratinho quis ir embora, dessa vez ela que pediu pra 

que ele ficasse e então se tornaram grandes amigos.  

Após ouvir a história faça algumas perguntas para a criança: 

 Gostou da história? 

 Você acha que os bichos podem ser nossos amigos? 



 Se eles morarem em nossa casa, quais os cuidados que devemos ter 

com eles? 

 O que você achou da atitude da princesa que pedia um bichinho de 

estimação, mas logo enjoava e o abandonava? 

Caso a criança tenha um bicho de estimação, poderá perguntar:  

 Qual o nome do nosso bichinho de estimação? 

 Você gosta dele? 

 O que você mais gosta de fazer com ele? 

Ao final desta conversa propor que a criança desenhe o seu bichinho de 

estimação, ou caso não tenha peça para ela desenhar o animalzinho que 

gostaria de ter. Realizado o desenho é só expor em algum lugar bem especial 

da casa, vale fixar geladeiras, em portas, parede, ou onde achar melhor! 

Depois que todos apreciarem guarde o seu desenho com muito carinho 

para trazer para a escola e mostrar para os colegas e professora, e juntos 

conversamos sobre como devemos cuidar doa animais. 

Se você tem um animalzinho de estimação, aproveite esse momento e faça 

muito carinho nele e depois tire uma foto juntinho, guarde com carinho que 

iremos imprimir para fazer uma atividade na escola.  

 

JOGO DA VELHA 

Objetivo: 

 Favorecer para ampliação da atenção e concentração durante as  

brincadeiras.  

 Estimular o raciocínio lógico, estratégia de jogo, habilidade, paciência, 

lidar com a frustração, atenção e concentração.  

 Conhecer conceitos matemáticos de linhas horizontal, vertical, 

transversal, classificação e quantidades. 

 



Contextualização: Os jogos fazem parte do cotidiano escolar, pois são muito 

importantes para o desenvolvimento infantil da criança. De forma lúdica e 

desafiadora, ajuda nos processos cognitivos matemáticos, na resolução de 

problemas, nas interações sociais e nas noções da criança com o espaço. 

Apesar de simples o jogo da velha é um ótimo divertimento para toda família, 

onde as crianças podem desafiar seus colegas, pais, irmãos etc, usando 

apenas lápis e papel.  

Atividade: 

O objetivo desse jogo é preencher as linhas diagonais ou as horizontais 

ou as verticais com um mesmo símbolo (X ou O) e impedir que seu adversário 

faça isso primeiro que você.  

Segue o link de como confeccionar o jogo da velha, disponível em:. 

https://www.youtube.com/watch?v=dK4gfSQOXzI. Caso não consiga acessar o 

vídeo não tem problema, pois o passo a passo segue abaixo. 

Agora iremos construir um jogo da velha concreto, que dê para a criança 

brincar diversas vezes.  

Você vai precisar de:  

 Canetinhas 

 4 palitos de sorvete  

 10 tampinhas de plástico  

 Cola líquida branca 

 Tesoura,  

 1 papel colorido 

 1 lápis grafite. 

Modo de fazer:  

Pegar os 4 palitos de sorvete e pintar com as canetinhas, dos dois lados, 

podem usar cores variadas pra deixar bem colorida. 

Coloque dois palitos na vertical com dois pingos de cola, pegue os 

outros dois palitos, e cole por cima na horizontal, deixe secar.  



        

Imagens do acervo pessoal da Profª Alexandra Gonçalves 

Pegar o papel colorido e fazer 10 círculos, pode usar qualquer objeto 

redondo pequeno para fazer, (pode ser feito com o formato das tampinhas), em 

5 círculos faça o desenho de um X e nos outros 5 círculos faça o desenho de 

uma bolinha. Recortar as bolinhas e colar em cima das tampinhas. Esperar 

secar bem antes de usar. ( você também pode escolher 10 tampinhas de 

refrigerantes 5 de uma cor e 5 de outra cor) 

 

Pronto o seu jogo já pode ser usado! 

Caso não consiga fazer a proposta acima, não tem problema, pois 

também conseguimos fazer a atividade com apenas papel e caneta.  



Desenhe em uma folha o tabuleiro, que pode ser desenhado, com três 

linhas e três colunas. 

      

Regras do Jogo da Velha 

O tabuleiro é uma matriz  de três linhas por três colunas. 

Dois jogadores escolhem uma marcação cada um, geralmente um 

círculo (O) e um xis (X). 

Os jogadores jogam alternadamente, uma marcação por vez, numa 

lacuna que esteja vazia. 

O objetivo é conseguir três círculos ou três xis em linha, quer horizontal, 

vertical ou diagonal, e ao mesmo tempo, quando possível, impedir o adversário 

de ganhar na próxima jogada. 

Quando um jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os três 

símbolos. 

Se os dois jogadores jogarem sempre da melhor forma, o jogo terminará 

sempre em empate, o jogo ¨deu velha¨. 

Caso uma pessoa ganhe pode se fazer a marcação em uma folha com o 

nome dos participantes, cada vez que a pessoa ganhar faz uma marcação e 

assim sucessivamente, enquanto durar o interesse pela brincadeira, e no final 

soma as marcações quem tiver mais pontos se torna o ganhador.  

Divirtam-se!!! 



Confecção de um brinquedo: Bilboquê  

Objetivo:  

 Interagir com os familiares; 

 Desenvolver a coordenação motora; 

 Aprender como é feito o brinquedo bilboquê. 

 

Contextualização: O ato de brincar é uma atividade que faz com que a criança 

desenvolva a imaginação, a fantasia, o faz de conta, as habilidades sociais, 

emocionais, físicas etc., por isso é tão importante momentos de brincadeiras tanto na 

escola como em casa. 

 

Atividade:  

Vamos fazer um brinquedo? Esse é o bilboquê! 

 

Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/649222102511118472/ 

 

Para está atividade você irá precisar dos seguintes materiais: 

 Uma garrafa pet; 

 Barbante; 

 Duas tampinhas; 

 Uma tesoura; 

 Materiais para enfeitar o brinquedo. 

Comece cortando a garrafa PET na altura do gargalo (lembrando uma tacinha); 

Depois corte um pedaço de barbante (cerca de 30 cm);  



Pegue o barbante e amarre uma ponta na tampinha da garrafa e amarre a outra ponta 

na ponta da garrafa PET, prendendo/rosqueando com a outra tampinha;  

Peça à criança que enfeite o bilboquê com os materiais que você tiver disponível em 

casa. (durex colorido, adesivos, tecidos, cola colorida, tintas, canetinha etc.). 

Agora é só brincar!  

Você deve jogar tentando colocar a tampinha dentro da garrafa. 

Depois que a criança aprender a brincar, você pode fazer uma competição. 

Ganha quem colocar mais vezes a tampinha dentro da garrafa em dois minutos 

Usem a imaginação e brinquem bastante! 

 

Até a próxima! 

 

 

 

 

 

 

 


