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Aos Educandos e suas famílias,  

Ficaremos distantes da escola por algum período, contudo, teremos de dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e Fase II) 

e do Ensino Fundamental (1º ano).  

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em caderno ou folhas 

avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas nesse período e 

não esqueçam de escrever seu nome em cada uma delas. 

Desde já, agradecemos o comprometimento de vocês para continuação do desenvolvimento das 

crianças.  

 
 

 

Equipe da EMEB Vereador Jorge Ferreira 
 

 

FASE II 

Professoras: Cristiane e Renata 

 

1. RECEITA DO MONSTRINHO 

Essa atividade fica mais divertida se houver outra pessoa desenhando junto para depois comparar 

se os desenhos ficaram iguais. 

Objetivo: Perceber se a criança consegue seguir instruções. 

Contextualização: Na escola, fazemos esse tipo de atividade para observar se as crianças 

compreendem comandas dadas.  

 

Atividade:  

Pegue o caderno de desenho e os lápis de cor (podemos usar o giz de cera ou as canetinhas). 

Faça um desenho, do jeito que conseguir, seguindo as instruções abaixo. Vamos lá? 



1. Uma cabeça redonda e grande. 
2. Um corpo pequeno e coberto de pelos. 
3. Braços compridos com mãos pequenas e garras grandes. 
4. Pernas curtas. 
5. Pés grandes e arredondados. 
6. Olho no meio da testa. 
7. Orelhas pontiagudas. 
8. Nariz com narinas quadradas. 
9. Boca grande. 

 
Ao terminar compare com quem desenhou junto com você e de boas risadas com os desenhos. 

Não esqueça de pedir para o adulto colocar a data na sua atividade. 

Fonte - disponível em: http://maristelaguilherme.blogspot.com/2016/09/dinamica-receita-do-monstrinho.html   

 

2. BRINCADEIRA ESTÁ QUENTE, ESTÁ FRIO! 

 

Objetivo: Encontrar objetos a partir de dicas. 

Contextualização: As brincadeiras tradicionais ajudam a se apropriar da cultura de seu meio. E 

ainda é um ótimo meio para diversão. 

 

Atividade:  

Um participante esconde um objeto, enquanto os outros fecham os olhos. 

Quando falar “pronto”, todos saem para procurar.  

O que escondeu o objeto vai alertando, conforme a distância que estiverem do esconderijo: “Está 
quente!” (quando próximo), “Está frio!” (quando distante), “Está queimado” (quando bem perto). 

Quem encontrar o objeto será o encarregado de escondê-lo, na repetição da brincadeira. 

 

Fonte - disponível em: http://aindasoudotempo.blogspot.com/2014/06/do-jogo-quente-ou-frio.html 

 

 

 

 

3. PINTE O CABELO DO CARECA 

Objetivo: Desenhar e pintar usando a técnica do sopro. 

about:blank
about:blank


Contextualização: Na escola nos momentos das criações artísticas, realizamos várias pinturas e 
desenhos com diferentes materiais ou técnicas. Vamos usar a técnica da pintura com sopro. 

 

Atividade:  

Você irá precisar dos seguintes materiais: 

1. Folhas de sulfite branca ou caderno de desenho. 

2. Canudinhos. 

3. Canetinhas ou giz de cera. 

4. Tinta guache de várias cores (diluía o guache com um pouco de água, caso esteja muito 
espessa). 

Vamos lá! 

Faça o desenho de um rosto. 

Pode ser um palhaço, um menino, uma menina ou um leão sem juba, pois iremos completar a 
cabeleira com a tinta guache. 

Pingue algumas gotas de guache em cada parte do entorno do desenho feito, como nas imagens 
abaixo, e vá soprando e observando como a tinta se espalha e vai formando a cabeleira. Você pode 
fazer vários desenhos e comparar cada um dos penteados. 

Para ilustrar: 

                                                             

Fonte - Imagens disponíveis em: https://i.pinimg.com/originals/47/2d/00/472d00b57479e86a26aef296047373d4.jpg e                                     
https://www.pinterest.pt/pin/422564377534944046/. 

 

4.JOGO DA QUANTIDADE 

 

Objetivo: Relacionar o número a sua quantidade correspondente. 

Contextualização: Na escola, na nossa rotina realizamos atividades que envolvem contagem, 
números e quantidades. Na chamadinha diária, contamos os meninos e as meninas e somamos 
para encontrar o total dos alunos presentes, também realizamos o calendário, e a contagem da 
quantidade de materiais para distribuir para cada colega.  

 

Atividade:  

Converse com sua criança sobre as atividades em que a professora trabalha com os números na 
sala de aula, para que se recorde delas.  

Você irá precisar dos seguintes materiais: 

https://i.pinimg.com/originals/47/2d/00/472d00b57479e86a26aef296047373d4.jpg
https://www.pinterest.pt/pin/422564377534944046/


- Copos descartáveis. 

- Marcador permanente (caneta para CD’s) ou canetinhas. 

- Prendedores (vários). 

• Caso já tenha em casa alguns copos plásticos faça uso destes, porém utilize quadradinhos 
de sulfite para a escrita dos numerais e um durex. Conforme o modelo abaixo: 

 

 

Fonte - disponível em: https://professorajuce.blogspot.com/2016/01/matematica-com-sucata-para-educacao.html. Acesso em: 04/06/2020. 

 

• Apresente os materiais.  

• Peça para que a criança conte a quantidade de prendedores que utilizará para realizar a 
atividade (assim você saberá até quanto sua criança já sabe contar).  

• Explique que para cada número terá que colocar a quantidade de prendedores 
correspondentes.  

• Ao final, peça para que faça um desenho da atividade.  

 

 

https://professorajuce.blogspot.com/2016/01/matematica-com-sucata-para-educacao.html

