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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. 

 

LEITURA DE HISTÓRIA: O MENINO E O FOGUETE 

Autor: Marcelo Rubens Paiva 

Objetivo:  

 Contribuir para que se crie o hábito da leitura em família e construir um brinquedo 

juntos.  

Contextualização: Sempre que lemos uma história, imaginamos como são os personagens 

e os lugares enquanto ouvimos. Espero que gostem desta história de um menino que fez 

uma viagem pelo espaço. 

Atividade:  

Ler a história disponível no seguinte link: 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-menino-e-o-foguete/. Caso não consigam 

acessar, aqui vai um resumo desta história: 

O MENINO E O FOGUETE 

Autor: Marcelo Rubens Paiva 

 



“Havia um menino que gostava de dormir com a janela aberta porque, no escuro, 

conseguia ver as estrelas, a lua e os aviões que passavam. A lua era sua grande paixão. Só 

fechava a janela quando chovia, porque tinha medo dos raios e trovões.  

Porém, no dia que seu irmãozinho nasceu, seu avô deu de presente um grande 

abajur em formato de foguete. O menino não gostou do presente, o abajur ficava aceso por 

causa do bebê, e com essa luz, não conseguia ver o céu pela janela. 

Mas, com o tempo, o menino foi se acostumando com o foguete, que era azul e tinha 

faixas e estrelas vermelhas, até o achou bonito. Seu vovô lhe mostrou que o foguete tinha 

uma portinha que abria e podia guardar sua mochila lá dentro. 

Numa noite, quando foi guardar a mochila dentro do foguete/abajur, o menino 

percebeu que havia um botão vermelho. Ficou curioso e apertou o botão. Então, a luz 

começou a piscar, de repente um fogo e o abajur começou a tremer. E o foguete começou a 

subir. O menino entrou para tentar desligar, mas a portinha fechou, as luzes se acenderam e 

começou a contagem regressiva: Cinco, quatro, três, dois, um, decolar!!!!! 

O foguete começou a voar, passando pela janela, o menino foi vendo sua casa se 

afastar. Lá do céu, viu sua escola, sua cidade, viu as nuvens e um avião. De repente, estava 

no espaço.  

Percebeu que tinha um banco com uma direção, como nos carros. Da janelinha, viu a 

lua, que ele gostava tanto, e decidiu dar uma voltinha nela para depois voltar para casa. 

Passou, então por alguns planetas: Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano.  

Mirou o foguete para a Lua e resolveu tomar um leitinho e comer seu lanchinho. 

Depois disso, relaxou e acabou dormindo.O foguete deu a volta na Lua e voltou para a 

Terra. Começou a chacoalhar tanto que o menino acordou assustado e viu que já estava 

chegando na sua casa. Percebeu que a Lua havia ficado para trás. 

Quando chegou em seu quarto, não conseguia abrir a portinha e seu irmãozinho o 

ajudou. Saiu correndo para contar aos seus pais o que tinha acontecido, mas eles não 

acreditaram e ainda ficaram bravos porque o abajur havia quebrado. Sua mãe disse que 

tinha sido um sonho. Na escola, também ninguém acreditou em sua aventura. 

No outro dia, seu vovô apareceu e lhe perguntou como havia sido seu passeio até a 

Lua. Finalmente alguém acreditou! Mas o menino contou que não tinha visto a Lua por ter 

dado um cochilo. O vovô, então, prometeu que lhe daria um novo foguete, ainda maior, para 

que pudessem ir juntos na próxima vez.  



Naquela noite, o menino olhou para o céu e viu a Lua que parecia ainda mais 

brilhante e sorrindo para ele.”  

Após a leitura, converse sobre a história com quem leu para você: 

 Gostou desta história? 

 Você acha que foi um sonho ou que foi verdade o que aconteceu com o menino? 

 Você gosta de olhar para o céu? 

 Já olhou para o céu à noite? O que viu? 

 Você sabia que o planeta em que moramos chama-se Terra? 

 Você gostaria de fazer uma viagem pelo espaço como o menino? 

 Se respondeu que sim, o que gostaria de ver? 

 Se respondeu que não, por que não gostaria de ir? 

Agora que já conversaram um pouco sobre a história, vamos fazer um foguete para 

brincar?   

Para isso você vai precisar de papel, lápis de cor, giz de cera, tinta, tesoura, cola e 

um rolo de papel higiênico vazio. 

Primeiro pinte o rolinho de papel higiênico e desenhe a portinha e janela, depois você 

pode fazer a parte de cima colando um papel no formato de cone e as asas em formato 

triangular.  

Se quiser, pode desenhar o fogo e colar na parte debaixo do seu foguete.  

Aqui vai um modelo de como você poderá fazer seu foguete, mas não precisa copiar, 

pode usar sua criatividade.  

 

Fonte da imagem: blog Dentro da História 



Tenho certeza que seu foguete ficará lindo! 

Agora reconte a história “O menino e o foguete” para alguém da sua família utilizando 

o lindo foguete que construiu. 

Para brincar com seu foguete, você pode fazer, numa folha de papel ou em seu 

caderno, um desenho do espaço, com planetas, a lua e estrelas. 

Depois de brincar bastante, você pode guardá-lo para levar para escola quando 

retornarmos. Boa diversão! 

 

BRINCADEIRAS COM BEXIGAS OU ALMOFADAS 

Objetivo:  

• Desenvolver a coordenação motora, noções de localização, espaço, equilíbrio e 

atenção. 

Contextualização: Brincar é muito importante para o desenvolvimento das crianças. É 

brincando que elas podem movimentar amplamente o corpo, experimentar diferentes 

sensações, explorar e aprender a respeitar o espaço e tudo que o compõe. 

Atividade: 

        Para realizar a atividade vocês irão precisar de algumas bexigas, cabo de vassoura, 

barbante ou cadarço e um espaço em sua casa que possam se movimentar sem correr o 

risco de se machucar. Exemplo: Sala, quarto ou quintal.  

Converse com a criança sobre a brincadeira, explique as etapas, fale os materiais que 

irão utilizar e a convide para ajudar na organização. 

 

CORRIDA DO PINGUIM 

Escolham os participantes 

Marquem no chão uma linha de chegada, poderão usar um cabo de vassoura, barbante 

ou cadarço, fita crepe, durex etc. 

Encham uma bexiga para cada participante 



Coloquem a bexiga entre as pernas 

Os participantes deverão correr até a linha de chegada, com a bexiga entre as pernas. 

O vencedor será o primeiro a chegar na linha de chegada sem deixar a bexiga cair ou 

estourar. 

A atividade também poderá ser realizada com uma almofada substituindo a bexiga (para 

vencer é só não deixar a almofada cair) 

 

Fonte da imagem: https://passeioskids.com/wp-content/uploads/2020/03/o-750x422.jpg 

 

Segue abaixo outra sugestão caso tenham bexigas em casa.  

 

ESTOURA BEXIGA 

Entregue uma bexiga para cada participante e peça para enchê-la (caso a criança não 

consiga, você poderá fazer isso). 

Depois amarrem a bexiga no tornozelo com um pedaço de barbante ou cadarço de modo 

que ela fique por trás do pé. 

Cada participante deverá tentar estourar a bexiga do outro sem deixar que estourem a 

sua. 

O vencedor será quem ficar com o bexiga inteiro até o final. 

Vocês também poderão realizar essa brincadeira em dupla, é só se posicionarem frente 

a frente, segurando nos braços um do outro e tentar pisar na bexiga do adversário, sem 

deixar que pisem na sua. 



Regras da brincadeira: 

A bexiga só poderá ser estourada com o pé, com a mão não vale. 

Na competição em dupla, não vale segurar a roupa da outra pessoa, só os braços. 

 

Fonte da imagem:     https://i.pinimg.com/564x/0b/53/22/0b5322cc6e276b9197b5ab13b0735709.jpg 

 

      Tenham cuidado com as bexigas estouradas, ao final da diversão, lembre-se de recolher 

os pedaços e descartá-los em local adequado. 

     Durante uma das atividades tire uma foto e envie para o whatsapp da nossa turma ou ao 

término das brincadeiras, façam um desenho em família para registrar esses momentos e 

não esqueça de guardar para levar para a escola no retorno das aulas.  

 

BRINCADEIRA: ELEFANTE COLORIDO  

Objetivo:  

 Ampliar o conhecimento de mundo mediante experiências lúdicas, artísticas e 

socioculturais. 

 Identificar as cores. 

 Desenvolver ampliar a coordenação, concentração e equilíbrio. 

Contextualização: Na escola brincamos, jogamos e cantamos durante a rotina, pois essas 

atividades fazem parte do universo infantil e por meio delas a criança aprende de forma 

lúdica. Essas estratégias auxiliam a criança em seu processo de ensino/aprendizagem sobre 

diferentes temas, sendo um deles conhecer e identificar as cores dos objetos que estão ao 

nosso redor.  



Atividade: 

Agora vamos lembrar da brincadeira e ensinar pra sua família! 

Faça um momento de conversa e pergunte para a criança: 

 Quem já viu um elefante?    

 Onde você viu? (pode ser num filme, zoológico, no desenho etc.). 

 Qual o som que ele faz?  

Segue abaixo imagens de elefantes para mostrar para a criança 

 

Fonte da imagem: https://www.infoescola.com/mamiferos/elefante/ 

 

Agora iremos brincar de elefante colorido em casa.  

Escolha um local que a criança possa ouvir bem as comandas e se movimentar.  

Para brincar é preciso no mínimo dois participantes, um adulto para dirigir as 

comanda e a criança que deverá procurar e encontrar a cor selecionada (nas roupas ou pela 

casa em objetos). 

Agora vamos aprender a música e como se brinca:  

 



Elefante Colorido 

Elefante colorido? (Quem fala é a pessoa que está dirigindo a brincadeira, o Adulto.). 

Que cor? (A criança faz a pergunta) 

.....amarelo (Quem fala a cor é a pessoa que está dirigindo a brincadeira, o adulto.). 

A cada rodada o adulto recita a música trocando as cores (vermelho, azul, verde, 

laranja, rosa, branco, preto, roxo, cinza etc.).  

A criança tem que procurar a cor solicitada em sua roupa ou em um objeto de sua 

casa. 

Quando ela encontrar a cor, bata palma e a elogie. 

Caso a criança não reconheça a cor, o adulto deve mostrar em algum local ou objeto, 

mas a criança deverá encontrar outro objeto com a mesma cor.  

Se tiver mais de uma criança na casa, pode ser feito uma competição. Vence quem 

encontrar a cor primeiro. 

A cada rodada o adulto recita a música trocando as cores (vermelho, azul, verde, 

laranja, rosa, branco, preto, roxo, cinza etc.).  

 

JOGO DA ARGOLA COM ELEFANTE 

Agora com ajuda de um adulto, vamos confeccionar um elefante e brincar de argolas.  

Vamos precisar de: 

 Uma caixa de papelão; 

 Canetinhas, giz de cera ou tintas e pincel; 

 Régua; 

 Um pedaço de barbante ou fita para pendurar; 

 Tesoura sem ponta  

 Cola Fita adesiva (pode ser fita crepe, durex etc.). 

Como fazer: 

       O adulto deverá desenhar o rosto e a tromba do elefante no papelão e recortar; 



  Depois fazer uma abertura no rosto para encaixar a tromba, esta abertura tem que 

medir meio centímetro de largura (espessura do papelão), com altura de 5 centímetros; 

 

Imagens do acervo pessoal da professora Cristiane Carvalho 

          Encaixe a tromba no rosto o elefante e cole atrás com cola ou fita adesiva, para ficar 

bem firme você deve encaixar a tromba e com o pedaço que ficou atrás, abra o pedaço do 

papelão colando um pra cada lado, conforme a figura abaixo; 

 

          E para fazer as argolas pegue um objeto com formato de círculo (pode ser um prato 

bacia etc.). Contorne e recorte conforme a imagem abaixo: 

 

  Deixe a criança pintar o elefante e as argolas. 

Fixe o elefante no batente de uma porta, em uma cadeira ou em algum lugar que 

fique próximo a altura da criança. 



 

 

Como brincar: 

De frente com o elefante a criança deve jogar a argola e encaixar na tromba do 

elefante. Ela terá 3 tentativas. 

Divirta-se com todos da sua família, se tiver mais participantes, cada um joga 3 

argolas. 

Ganha quem acertar mais argolas na tromba do elefante 

 

RELACIONANDO NÚMERO E QUANTIDADE  

Objetivo:  

 Identificar e relacionar número/quantidades por meio de diferentes formas. 

Contextualização: Na Educação Infantil é importante oportunizar momentos de brincadeiras 

onde as crianças possam explorar diferentes objetos e materiais, buscando organizá-los em 

conjuntos ou grupos, propor situações de contagem, em contextos significativos da vida real, 

como por exemplo, quando contam quantos garfos precisam ser colocados na mesa no 

horário do almoço com a família ou como fazíamos diariamente na escola contando a 

quantidade de alunos presentes. 

Atividade:  

Essa é uma proposta simples e lúdica que vai proporcionar mais um momento de 

integração familiar. Para realizá-la vocês selecionaram alguns objetos que tenham em casa, 

em determinada quantidade e que possa ser manipulado pelas crianças como: 1 carrinho, 2 



botões, 3 pedrinhas, 4 folhas, 5 colheres. (Se forem utilizar botões, feijões ou outros objetos 

pequenos, fiquem atentos, para que a criança não coloque na boca ou ouvido). 

Outras sugestões: canetinha, anéis, feijões, massinha, graveto etc. 

Para compor essa proposta vamos precisar de cinco retângulos pequenos e cinco 

círculos grandes, podem utilizar folha de papel ou papelão. Nos retângulos pequenos 

escrevam os algarismos de 1 a 5 separadamente e dentro dos círculos coloque a quantidade 

referente a cada número (exemplo: no primeiro círculo desenhe uma bolinha, no segundo 

duas bolinhas, até o último círculo). Ao finalizar essa etapa separe todo o material e sente 

com a criança em um local confortável para iniciar a brincadeira. 

Pegue os objetos selecionados e converse com as crianças sobre eles explorando suas 

características e ao mesmo tempo orientando sobre os cuidados durante sua utilização. 

Segue algumas sugestões.  

 Esse botão que escolhemos é de que cor? Pode colocar na boca? Por quê? 

Onde utilizamos os botões?  

 Quantos carrinhos nós separamos? E esse carrinho, você sabe do que ele é 

feito? Quantas rodinhas ele tem?  

 Onde encontramos essa folha? Podemos arrancar as folhas das árvores? Por 

quê?  

Depois de explorar os objetos, mostre para a criança os números escritos no papel por 

você e veja se ela identifica algum. Lembre-se que a criança não é obrigada a identificar os 

numerais, esse é um aprendizado que está em construção. Diga a ela o nome dos numerais 

e vá contextualizando com os números que estão presentes na vida dela.  

 O número 4 é o número da sua roupa, mostre a etiqueta. 

 O número 2 é a idade do seu irmão. 

 O número 5 é igual o número que tem na nossa casa. 

Explique para ela que você deixará os círculos e os numerais organizados e que ela 

terá que colocar a quantidade dos objetos separados previamente dentro do círculo.  

Auxilie a criança no desenvolvimento da atividade com muita delicadeza e atenção. 

Abaixo deixei uma sugestão de interferência que você poderá fazer. Espero que ajude!  

Adulto x Criança 



 Conta pra mim quantas colheres separamos? 1, 2, 3, 5. Vamos contar junto 

comigo? (1, 2, 3, 4, 5). Muito bem! E em qual círculo está o número 5? Isso 

mesmo! Vamos para o próximo! 

Dica: As crianças se interessam por propostas desafiadoras. Se houver necessidade 

poderão utilizar apenas um objeto (feijões) e pedir para ela relacioná-los ou ampliar os 

numerais até 10.   

Ainda não acabou! Gostaria muito de ver o registro dessa atividade, grave um áudio 

ou tire uma foto e envie no Whatsapp da escola, assim potencializaremos a participação 

conjunta da escola e da família no processo de desenvolvimento e aprendizagem das 

nossas crianças.  

Fotos do acervo pessoal da profª Danielle Melque 

 

PULA PULA PIPOQUINHA 
 

Objetivo: 

 Desenvolver habilidades motoras, estimular a criatividade e curiosidade, por meio 

da dança e brincadeira.   

Contextualização: O momento da brincadeira é de grande importância no período da 

infância, pois ela contribui de forma significativa para o desenvolvimento integral da criança. 

Atividade:  

Hoje vamos nos divertir com o vídeo do “Bob Zoom”, com a música: “Pula Pula 

Pipoquinha” acessando esse link: https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw, caso não 



consiga assistir, não tem problema pode estar lendo ou cantando para a criança a letra da 

música. 

Pula Pipoquinha 

Bob Zoom 

Pula pula pipoquinha 

Pula pula sem parar 

Pula pula pipoquinha 

Pra crescer e estourar 

Pula pula pipoquinha 

Pula pula sem parar 

Pula pula pipoquinha 

Pra crescer e estourar 

Pula pula 

Pipoquinha 

Pula pula 

Pra crescer e estourar 

Pula pula.. 

Conforme vocês estão cantando a música, podem criar alguns gestos, exemplos:  

 Quando falar “Pula pula pipoquinha” a criança deve pular 

 Quando falar “Pra crescer e estourar” a criança agacha e vai levantando e no 

estourar joga as mãos pra cima 

Fiquem a vontade para criarem outros gestos, se assim preferirem. 

Converse com a criança: 

● Você gostou da música? Gostou de dançar? 

● Você gosta de pipoca? 



● Sabe de onde vem a pipoca? 

● Você sabia que o milho faz parte da alimentação de alguns animais como as 

galinhas e os cavalos? 

Você já viu uma espiga de Milho?  

 

Fonte da imagem: https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cozinhatecnica.com/wp-

content/uploads/2019/06/milho.jpg&imgrefurl=https://cozinhatecnica.com/2019/06/milho-tipos-

de-milho/&tbnid=Q0dY3NcA1WkY8M&vet=1&docid=Vp-8Cw-

qr5VLqM&w=700&h=467&q=espiga+de+milho+de+pipoca&hl=pt-BR&source=sh/x/im 

Agora vamos preparar uma deliciosa pipoca de panela? Enquanto a pipoca estoura, 

vamos pular e cantar para gastar as energias. 

 

PIPOCA DE MILHO NA PANELA 

Ingredientes: 

● 1/2 xícara de milho de pipoca comum 

● 1/2 colher de sopa de margarina ou óleo de soja. 

Modo de preparo: 

A panela: não precisa ser uma pipoqueira. 

Precisa ser uma panela fina e alta, aquela de cozinhar macarrão é uma excelente 

opção. 

Em seguida acrescente o óleo ou a margarina. 



O milho deve ficar bem brilhante, mas não encoberto do óleo. 

Em fogo alto, ela estoura em pouco mais de 2 minutos. 

Assim que parar de fazer barulho, já está boa. 

Coloque em uma bacia e sirva-se com sal a gosto. 

Assistam o desenho que mais gosta, degustando essa deliciosa pipoca em família! 

ATIVIDADE DE COLAGEM 

Parece mágica! 

 Quando colocamos o milho de pipoca na panela ele era de que cor? 

 Depois que ela estourou que cor a pipoca ficou? 

 Aonde encontramos a cor branca?  

Deixe a criança falar e depois dê alguns exemplos 

 Na nossa casa aonde tem a cor branca? (geladeiras, fogão, toalha etc.). 

 Olhe para o céu e pergunte: Que cor é a nuvem? Você sabia que tem algumas 

flores brancas? 

Existem Também alguns animais brancos, eles são lindos! Mostre as figuras para a 

criança. 

 

Fonte de imagem: https://br.pinterest.com/pin/57702438954163215/ 



 

Fonte de imagem: https://meusanimais.com.br/racas-de-caes-peludos/ 

 

Fonte de imagem: https://br.pinterest.com/pin/332562753737310337/ 

 

Fonte de imagem: https://br.freepik.com/fotos-premium/ovelhas-no-campo-

verde_6544996.htm 

 



Para essa atividade vamos usar um pouco da pipoca que acabamos de estourar, 

pois ela é braquinha, fita, cola, lápis e cartolina ou qualquer folha que tenha disponível 

em casa.  

Como fazer:  

Desenhar na cartolina ou na folha de sulfite o animal branco que você mais gostou 

ou se preferir pode usar como modelo a figura abaixo da ovelha. 

Espalhe uma fina camada de cola branca sobre o corpo do animal que desenhou 

ou o da ovelha, coloque as pipocas e deixe secar.  

Para as patas use fitas ou pinte com giz de cera. Use a imaginação para deixar seu 

desenho ainda mais bonito e colorido! Como sugestão acrescente o cen 

Exponha o seu desenho em um canto da casa onde todos possam ver! 

      

Fonte de imagem: https://br.pinterest.com/pin/501095896009866002/ 

 

Crianças fiquem bem e até a próxima! 

 


