
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

EMEB. VEREADOR JORGE FERREIRA 
Rua Tenente Oscar Nunes,20 – Vl. Élida - TELEFONE: 4056-1180 

 

 

Fase I - Ano 2020 

Crianças, 

 Estamos com saudades e esperamos que estejam bem e continuem se cuidando. 

Para essa semana estamos propondo atividades divertidas: brincadeiras, músicas e 

poema. E como estamos em casa com a família, vamos conversar sobre ela! 

Esperamos que gostem e se divirtam fazendo como se estivessem na escola.  

Beijos e abraços apertados a distância, isso logo vai passar e vamos nos encontrar 

novamente. 

  Professoras da Fase I. 

 

ATIVIDADE 1 - Brincadeira de Roda “Abre a roda Tindolelê” 

 

Objetivo: Realizar brincadeiras de roda. 

Contextualização: O brincar faz parte da infância e do desenvolvimento infantil, na brincadeira 

acontece a interação, a resolução de conflitos e as regras. Com a proposta da brincadeira de 

roda com a música que faz parte do cotidiano e da rotina da Educação Infantil, as crianças vão 

interagir, cantar, se movimentar e vivenciar a brincadeira de forma prazerosa. 

Etapas Previstas:  

1- Letra da Música: 

TINDOLELÊ 

“ABRE A RODA, TINDOLELÊ 
ABRE A RODA, TINDOLALÁ 
ABRE A RODA, TINDOLELÊ 
TINDOLELÊ, TINDOLALÁ. 
 
BATE PALMAS, TINDOLELÊ 
BATE PALMAS, TINDOLALÁ 
BATE PALMAS, TINDOLELÊ 
TINDOLELÊ, TINDOLALÁ, 
 
E VAI ANDANDO, TINDOLELÊ 
E VAI ANDANDO, TINDOLALÁ 
E VAI ANDANDO, TINDOLELÊ 
TINDOLELÊ, TINDOLALÁ. 
 
REQUEBRADINHA, TINDOLELÊ 



REQUEBRADINHA, TINDOLELÊ 
REQUEBRADINHA, TINDOLELÊ 
TINDOLELÊ, TINDOLALÁ. 
 
DE MARCHA RÉ, TINDOLELÊ 
DE MARCHA RÉ, TINDOLELÁ 
DE MARCHA RÉ, TINDOLELÊ,   
TINDOLELÊ, TINDOLALÁ. 
 
E BEM BAIXINHO, TINDOLELÊ 
E BEM BAIXINHO, TINDOLALÁ 
E BEM BAIXINHO, TINDOLELÊ,   
TINDOLELÊ, TINDOLALÁ.” 
 

Versão de cantiga de roda da cultura popular. 
 

2- Em roda as crianças e as famílias podem cantar e realizar os movimentos que a música 
pede. 

3- Vocês podem criar outros comandos para fazer como, por exemplo: levantar as mãos, 
andar em um pé só, etc.  

4- Qual outras cantigas e brincadeiras de roda vocês conhecem? Brinquem, cantem e 
divirtam-se! 

ATIVIDADE 2 – Brincadeira: Corrida de avião de papel 

Objetivo: Construir um avião em dobradura. 

Contextualização: A brincadeira possibilita o convívio social, auxilia o desenvolvimento da 

atenção, da compreensão das regras e das manifestações da cultura popular e do movimento. 

Brincadeiras fazem parte do cotidiano das crianças na escola. O brincar desenvolve muitas 

habilidades, entre elas, cooperação e atenção. Com esta brincadeira as crianças conhecem e 

ampliam os conhecimentos sobre distância (perto, longe) e também de regras. 

Etapas Previstas:  

1- Se possível, acessar o link abaixo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RXZ3UunoCwQ 

 

Material: Para essa brincadeira, você vai precisar somente de uma folha de papel sulfite. 

Desenvolvimento da brincadeira: Para essa brincadeira, você vai convidar duas ou mais 

pessoas, o jeito mais simples de brincar de avião é pegar uma folha de papel e realizar a 

dobradura de um avião como na imagem instrucional abaixo. Você pode também seguir as 

https://www.youtube.com/watch?v=RXZ3UunoCwQ


orientações do link do vídeo que disponibilizamos. Não esqueça de pedir auxílio a um adulto, 

caso não saiba como se faz um avião de papel.  

 

 

Fonte – disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/manual-como-fazer-o-aviao-de-papel-perfeito/ 

https://super.abril.com.br/ciencia/manual-como-fazer-o-aviao-de-papel-perfeito/


Agora, com o avião pronto! Mande o seu avião o mais longe possível e você pode fazer uma 

competição entre os aviões. 

 

ATIVIDADE 3 - Construindo e brincando com peteca  

Objetivo: Dar continuidade nas brincadeiras que fazem parte da infância e que utilizamos nas 

atividades da rotina escolar.  

Contextualização: Sugerimos, às famílias o jogo de peteca, a fim de estimular a coordenação 

motora fina, trabalhar o equilíbrio, propiciando a interação entre a criança e sua família na 

brincadeira, resgatando também as brincadeiras antigas e construindo um brinquedo, não se 

esquecendo de garantir o divertimento nesse período em casa. 

Etapas Previstas: 

1- Explicar para a criança que a peteca é uma brincadeira muito antiga inventada pelos índios 

e era muito comum os pais e os avós brincarem quando eram crianças com seus amigos.  

 

2- Vamos confeccionar a peteca?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte – disponível em https://br.pinterest.com/pin/368239707026217901/ 

 

Você vai precisar: de jornal, pode ser folheto de supermercado ou um papel que tenha em 

casa, tesoura sem ponta e uma sacola plástica, essas de supermercado. 

  

Agora, cortar as alças da sacola, o fundo e as laterais. 

 

Pegue o jornal amasse fazendo uma bola, pode utilizar umas três folhas de jornal se 

preferir, dá uma achatada no fundo da bolinha que você fez, pegue a sacola, coloque a 

bola de jornal dentro, embrulhe e puxe o restante da sacola para dar formato de peteca, 

amarre no meio com as alças da sacola que você cortou. Pronto a peteca já está pronta. 

3-  Agora convide quem mora em casa, escolha um local da casa, pode ser o quintal e 

comece a brincadeira, pode ser jogado de duas pessoas ou mais, faça um círculo se for 

mais de duas pessoas, não deixe cair no chão. 

4- Não esqueçam de registrar, tire fotos, grave, peça a criança para fazer um desenho da 

brincadeira. 

 

ATIVIDADE 4 - Brincando com cores 

Objetivos: Explorar as cores e despertar a curiosidade, incentivando a pesquisa e a leitura. 

https://br.pinterest.com/pin/368239707026217901/


Contextualização: Por intermédio da brincadeira e da leitura do poema “As Borboletas”, 

vamos despertar a curiosidade, as cores e também as quantidades. 

Etapas Previstas: 

1- Leitura do poema “As Borboletas”, de Vinicius de Moraes.  

 

AS BORBOLETAS 

 

“BRANCAS 

AZUIS 

AMARELAS 

E PRETAS 

BRINCAM 

NA LUZ 

AS BELAS 

BORBOLETAS. 

 

BORBOLETAS BRANCAS 

SÃO ALEGRES E FRANCAS. 

 

BORBOLETAS AZUIS 

GOSTAM MUITO DE LUZ. 

 

AS AMARELINHAS 

SÃO TÃO BONITINHAS! 

 

E AS PRETAS, ENTÃO... 

OH, QUE ESCURIDÃO!” 

 

Vinicius de Moraes 

 
Fonte – disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/borboletas 

2- Após a leitura, vamos desenhar as borboletas no caderno e pintá-las das cores descritas 

no poema? 

3- Você sabe como ocorre a transformação da lagarta em borboleta? Pesquise junto com 

um adulto. 

 

4- Brincadeira Elefantinho colorido: 

Número de participantes: 2 ou mais. 

 

Um participante será escolhido para comandar a brincadeira, devendo dizer: “Elefantinho 

colorido”. 

 

Os outros jogadores devem perguntar: “Que cor?” 

Quem está comandando a brincadeira diz uma cor. Os outros participantes devem correr 

e tocar o objeto com a cor. 

Por exemplo, um adulto será o comandante e a criança quem deverá encontrar a cor.  

O adulto diz: “Elefantinho colorido”. 

A criança pergunta: “Que cor?” 

O adulto responde: “Azul.” 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/borboletas


A criança corre para tocar em um objeto da cor azul. 

Depois pode inverter o comandante da brincadeira entre a criança e o adulto. 

            

 

 


