
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.  

 

HISTÓRIA: O CABELO DA MENINA 

Objetivo:  

 Desenvolver comportamento leitor e aumentar o repertório de histórias das crianças, 

além de proporcionar um momento prazeroso da criança com a família.  

Contextualização: Em virtude da leitura diária na escola damos continuidade com mais 

uma história que é um momento muito apreciado pelas crianças. Por meio dessa estratégia 

a criança aumenta sua imaginação e seu vocabulário, se torna mais criativa e consegue 

trabalhar melhor as questões emocionais, sociais e culturais. 

Atividade:  

Informar à criança que ela assistirá a um vídeo que contém uma história chamada: 

“O cabelo da menina”. 

  Antes do vídeo, perguntar se a criança já conhece a história, caso contrário peça 

para imaginar sobre o que pode ter uma história através do título: O cabelo da menina. 

  Peça que use sua imaginação e a deixe falar. 



  Coloque o vídeo disponível no link: https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/o-

cabelo-da-menina/, para a criança assistir. O resumo da história segue a baixo caso haja 

dificuldade em acessar o vídeo.  

 

O Cabelo da menina. 

Autora: Fernanda Takai  

Uma menina acordou cedo pegou seus bichinhos de pelúcia e foi até a cozinha, 

onde encontrou sua mãe, preparando uma banana com aveia. Ela estava toda 

despenteada, seu cabelo parecia estar cheio de ondas, como se fossem vírgulas, para 

cima e para baixo. A menina avisou a mãe que estava pronta pra ir para a escola, a mãe 

achava que ela deveria pentear o cabelo, mas a menina insistiu em ir daquele jeito para a 

escola.  

Quando chegou na escola todos amigos perceberam que ela estava muito diferente, 

ficaram longe dela no horário do recreio, a professora notou que todos, ficaram a 

observando, e, por isso resolveu mandar um bilhete para todas as mães avisando que todo 

mês haveria um dia do cabelo maluco. 

Quando a menina chegou da escola, sua mãe leu o bilhete que a professora 

mandou e ficou emocionada com aquela atitude, as duas se abraçaram e começaram a 

cantar e dançar a música que a mãe sempre cantava pra sua filha. Depois disso, graças a 

ideia da menina, todo mês tinha mais um dia bem divertido na escola e todos ficaram 

felizes. 

Logo após  a leitura pergunte para a criança, quem são os personagens, caso ela 

não saiba, diga a ela que os personagens são as pessoas que participam da história.  

Pergunte se gostou e o porquê, sempre deixando a criança expressar-se.  

Pergunte se ela iria pra escola com o cabelo bem diferente do que ela estava 

acostumada?    

Devemos nos sentir bem com os nossos cabelos?  

Qual a cor do cabelo da criança?   

Ele é grosso, fino, enrolado, liso, grande, pequeno? 

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/o-cabelo-da-menina/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/o-cabelo-da-menina/


BRINCADEIRA SIMBÓLICA: CABELEIREIRO MALUCO 

 

Agora vamos brincar de dia de cabeleireiro maluco! 

 

Vocês irão precisar de: 

 Pente; 

 Escova; 

 Água para umedecer o cabelo; 

 Condicionador; 

 Gel para cabelo; (se tiver) 

 E prendedores de cabelo. 

Como brincar: 

Primeiro a criança deve ser o cabeleireiro, ela deve criar um penteado bem maluco 

no cabelo do adulto (pode ser também nas bonecas ou bonecos que tiver em casa). 

Depois o adulto deve fazer um penteado bem maluco na criança. 

Aproveitem esse momento para se divertirem juntos! Se tiver mais pessoas na casa 

coloquem todos na brincadeira, faça cabelo maluco em todo mundo. 

Tire algumas fotos dos penteados malucos que fizeram em família, selecione uma e 

envie para o whatsapp da escola ou guarde a foto com carinho, pois quando voltarmos 

para a escola iremos mostrar para os colegas e professora. 

 

BRINCADEIRA AFRICANA :¨ TERRA E MAR ¨ 

 

Objetivo:  

 Estimular a atenção, coordenação motora, agilidade, concentração e expressão 

corporal. 



Contextualização: Essa brincadeira é uma variação da brincadeira Vivo e Morto, já 

conhecida e muito apreciada pelas crianças. O brincar faz parte do universo infantil e por 

meio dele a criança se desenvolve de forma integral. 

Atividade: 

  Perguntar para a criança se conhece a brincadeira Vivo e Morto, se já brincou, se 

gosta etc.  

Explicar que a brincadeira Terra e Mar é parecida, porém ao invés de agachar e 

levantar, deve-se pular de um lado e de outro. Seria interessante dizer que é uma 

brincadeira africana, de um país chamado Moçambique, que fica bem longe do Brasil e 

que ele é cheio de praias, rodeado pelo mar, se acharem conveniente pode-se também 

localizar no mapa e dar algumas informações a mais sobre essa cultura tão rica! 

A seguir, as regras da brincadeira Terra e Mar: 

Riscar uma reta no chão com giz, ou caso preferir poderá usar uma corda, cabo de 

vassoura ou outra forma de dividir o espaço entre dois lados. De um lado será a Terra¨ e 

do outro o¨ Mar¨. 

No início todos os participantes podem ficar de um lado só por exemplo do lado da Terra. 

Uma pessoa ficará de fora desse espaço e deverá dar os comandos: 

- Mar! Todos pulam para o lado do mar. 

- Terra! Pulam para o lado da Terra. 

Quem pular para o lado errado ou fazer menção de pular quando não deve pular, sai 

da brincadeira. O último a permanecer no jogo vence e poderá ser o próximo a dar os 

comandos. 

Pode-se variar os comandos depois que os participantes já dominarem os dois 

comandos, para deixar o jogo mais emocionante, poderá repetir duas vezes Terra, 

Terra...ou Mar, Mar, com o intuito de confundir e ¨errar ¨.  

É possível também introduzir um terceiro elemento: o Ar. Ao ouvirem ¨Ar ¨os 

participantes devem dar um pulo, mas sem trocar de lado, ou seja, se estiverem no lado da 

Terra, pulam mas permanecem nesse lado e se estiverem no lado do Mar, dão um salto 

mas continuam do lado do Mar. 



Para dificultar mais um pouquinho, podemos colocar o elemento: o Fogo. Ao 

ouvirem ¨Fogo¨ os participantes devem agachar, mas sem trocar de lado, ou seja, se 

estiverem no lado da Terra, agacha até a próxima comada, mas permanecem nesse lado e 

se estiverem no lado do Mar, agacha, mas continuam do lado do Mar. 

Outros comandos também podem ser criados pela criança e seus familiares, o 

importante é que todos se divirtam bastante e conheçam essa brincadeira de origem 

africana que pode com certeza encantar as crianças do mundo inteiro!  

 

HISTÓRIA: E O DENTE AINDA DOÍA 

AUTORA: ANA TERRA 

Objetivo:  

 Além de despertar o gosto pela leitura essa atividade ajuda desenvolver a 

consciência importância da higiene bucal criando e/ou reforçando hábitos 

saudáveis. 

 

Contextualização: Dando continuidade as nossas leituras diárias, com o intuito de trazer 

às crianças de um modo lúdico, a importância da escovação dos dentes e a consciência 

das consequências de uma má higiene e cuidado com a saúde bucal. Sendo assim, 

escolhemos essa história para que as crianças possam apreciar e aprender através da 

leitura, junto à família em um momento aconchegante e afetivo. 

 

Atividade: 

Explicar a criança que ela irá assistir uma contação de histórias com a contadora 

Fafá do livro: “E o dente ainda doía” que foi escrita por Ana Terra. 

Antes de colocar o vídeo, perguntar à criança se já ouviu a história e peça para 

contar. Caso não conheça, peça para imaginar o que pode conter em um livro com esse 

título: “ E o dente ainda doía”. 



Coloque o vídeo para a criança assistir. Segue o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=zdDWDI88mGo, caso haja alguma dificuldade em relação 

ao acesso, a história segue no final da atividade. 

 

Depois da história faça as seguintes perguntas: 

 Por que será que o Jacaré reclama do dente? 

 Qual a causa da dor de dente dele? 

 E você, já sentiu dor de dente? 

 O que fez para melhorar a dor? 

• Sabe para que servem os dentes? 

• Em que momentos você usa os seus? 

• O que deve-se fazer para cuidar deles? 

 

Importante ressaltar durante a conversa, questões importantes como: não comer 

muito doce, escovar os dentes a cada refeição e usar sempre o fio dental. Pois sem esses 

cuidados aparecem as cáries e o dente começa a doer igual ao do Jacaré. Sempre que 

possível visitar o dentista a cada 6 meses, pois assim também ajuda a prevenir doenças 

bucais. 

 

Agora vamos escovar os dentes? 

 

Solicitar que a criança busque os objetos que irá utilizar para escovar os dentes 

(escova, pasta de dente, fio dental, copinho de plástico e toalhinha.). 

Deixe a criança colocar a pasta na escova, caso ela não consiga, você deve auxiliá-

la. Fala para ela molhar a escova e escovar os dentes, neste momento você pode ensinar 

escovando junto, dando algumas orientações como fazemos na escola. Tais como:  

 

 Escove os dentes da frente fazendo bolinhas 

 Atrás do dente esfregando 

https://www.youtube.com/watch?v=zdDWDI88mGo


 Vamos escovar os dentes de trás como o movimento vai e vem 

 E vamos limpar o céu da boca 

 Coloque a língua pra fora e limpa tudinho 

 Agora lave a boca com a água, faz bochecho 

 

 Tire uma foto desse momento e guarde, pois quando voltarmos para a escola 

iremos fazer o mural/cartaz da higiene da nossa turma! 

 

Segue abaixo o livro para fazer a leitura para a criança 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte do vídeo: Canal no Youtube: “Fafá Conta Histórias” 

Fonte do História: E o dente ainda doía escrita por Ana Terra. Distribuído pela “Itaú Social”. 

Projeto Leia para uma criança. Disponível em: 

https://pt.slideshare.net/ComendadorViana14/e-o-dente-ainda-doia-37734714 

 

Até a próxima! 


