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11ª. SEMANA DE ATIVIDADES 

 Tudo o que hoje preciso realmente saber, sobre como viver, o que fazer e como ser, eu 
aprendi no jardim de infância (na educação infantil). A sabedoria não se encontrava no topo de 

um curso de pós-graduação, mas no montinho de areia da escola de todo dia. 
 Estas são as coisas que aprendi: 
 1. Compartilhe tudo; 
 2. Jogue dentro das regras; 
 3. Não bata nos outros; 
 4. Coloque as coisas de volta onde pegou; 
 5. Arrume sua bagunça; 
 6. Não pegue as coisas dos outros; 
 7. Peça desculpas quando machucar alguém; mas peça mesmo !!! 
 8. Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar; 
 9. Dê descarga; (esse é importante) 
 10. Biscoitos quentinhos e leite fazem bem para você; 
 11. Respeite o limite dos outros; 
 12. Leve uma vida equilibrada: aprenda um pouco, pense um pouco... desenhe... 
pinte... cante... dance... brinque... trabalhe um pouco todos os dias; 
 13. Tire uma soneca à tarde; (isso é muito bom) 
 14. Quando sair, cuidado com os carros; 
 15. Dê a mão e fique junto; 
 16. Repare nas maravilhas da vida; 
 17. O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha 
no copinho plástico, todos morrem... nós também. 
 Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais adultos e sofisticados e 
aplique-os à sua vida familiar, ao seu trabalho, ao seu governo, ao seu mundo e vai ver como ele é 
verdadeiro, claro e firme. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo todo, 
tivéssemos biscoitos e leite todos os dias por volta das três da tarde e pudéssemos nos deitar com 
um cobertorzinho para uma soneca. Ou se todos os governos tivessem como regra básica, 
devolver as coisas ao lugar em que elas se encontravam e arrumassem a bagunça ao sair. Ao sair 
para o mundo é sempre melhor darmos as mãos e ficarmos juntos. É necessário abrir os 
olhos e perceber que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não 
precisam de motivos nem os desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e 

aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de quem souber ver. 

Robert Fulghum 

 

ABRAÇOS CARINHOSOS DA EQUIPE TATIANA 
BELINKY 

DIRETOR REINALDO, VICE ÂNGELA, COORDENADORA RENATA E 
PROFESSORAS DA EMEB TATIANA BELINKY  

FASE I: ADRIANA, ALESSANDRA, CRISTIANE, ISABEL E MARILUCI 

 
https://www.pensador.com/jardim_de_infancia_de_pedro_bial/#:~:text=Tudo%20o%2

0que%20realmente%20vale,aprendi%20no%20jardim%20de%20inf%C3%A2ncia. 
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EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                           
  
  ATIVIDADE:  

 BINGO DAS CORES 
        

 Conhecer as cores, brincando e interagindo com outras pessoas. 

 

Depois de conhecer as diferentes cores com as atividades das histórias: “O monstro das cores” 
e “Bom dia todas as cores”, agora convido vocês para aprender um pouco mais com o Jogo de 
Bingo das cores. 

                            ATIVIDADE: 

Para essa atividade vocês precisarão dos seguintes materiais: 

 Folhas  

 Lápis de cor, canetinhas ou giz de cera 

 Tesoura 

 Lápis para marcar as cores sorteadas 

 Sacola plástica de mercado 
 

1. Pegue uma folha e com o lápis ou canetinha faça nela seis divisões para criarmos a 
cartela do jogo de bingo das cores. Assim como no modelo abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Observação: cada pessoa que participar da brincadeira precisará de uma cartela como 
essa. 
 

2. Agora que vocês já desenharam as cartelas coloque uma cor em cada quadradinho da 
cartela. Lembrem-se de que as cartelas precisam ser diferentes portanto, tomem cuidado 
para não fazerem cartelas com cores iguais. Vejam abaixo um modelo de cartela que 
deixamos para vocês: 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Agora pegue outra folha e recorte alguns quadrados e em cada um deles desenhe 
bolinhas das mesmas cores que vocês escolheram para as cartelas. Vejam o modelo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

4. Coloque esses quadradinhos com as cores em uma sacola. Um dos jogadores fará o 
sorteio das cores e os outros deverão fazer um X em suas cartelas caso tenham as 
cores sorteadas. O primeiro participante que tiver todas as cores sorteadas será o 
vencedor. 
 
 
DICA: Deixem que a criança também faça o sorteio das cores e peça a ela que diga em 



voz alta a cor que sorteou, pois será uma ótima oportunidade para aprender o nome das 
cores brincando. 

 
BOA DIVERÇÃO E BOM APRENDIZADO! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte de pesquisa e imagem: 

Disponível em: https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/bingo-das-cores/ Acesso em 15 jun 
2020 (com adaptações realizadas pela professora). 

 

 
  
  

https://limerique.com.br/faca-voce-mesmo/bingo-das-cores/


 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            

ATIVIDADE:  EXPERIÊNCIA COM GELO E SAL  
        

 Manipular, experimentar e explorar diferentes materiais. 

 Observar e descrever mudanças neles. 

 

Nada melhor, como uma brincadeira para despertar nas crianças o gosto pelas ciências não é 

mesmo?  Cada criança nasceu para ser um cientista para explorar o mundo e desenvolver 

habilidades a partir dessa exploração. O desafio é conseguir fazer o barbante grudar no gelo 

para criar um pingente de gelo. Vamos experimentar?                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
ATIVIDADE(S): 

1. Materiais necessários: 
 

 1 prato; 

 Cubos de gelo; 

 Sal; 

 Água; 

 Pedaço de barbante. 
 

                                                           
 

2. Passo a passo do experimento: 
 

 Corte um pedaço de barbante, molhe uma ponta na água e depois encoste a ponta 
molhada no gelo. 

 Espalhe meia colher de sal sobre o gelo. 

 Espere cerca de 40 segundos e tente levantar o barbante. E gelo vai grudar e ficar 
pendurado pelo barbante. 

 

https://www.tempojunto.com/wp-content/uploads/2018/10/experimento-com-gelo-e-sal-para-criancas-carpc-segurando-o-gelo-pendurado.jpg


                               

 

 

3. Depois de realizada a experiência, converse com a criança sobre esta “mágica”! 

 

 Por que será que o barbante grudou? 

 O que aconteceu com o sal? 

 Se usarmos outro material no lugar do sal, vai acontecer a mesma coisa? 

 E se usarmos um outro material no lugar no gelo?  
 

 

PARA ENTENDER O QUE HOUVE – EXPLICAÇÃO CIENTÍFICA: 

 

      “O SAL AJUDA O GELO A DERRETER E O BARBANTE SE MOVE LIGEIRAMENTE 

PARA DENTRO DO CUBO. MAS O GELO AINDA ESTÁ SUFICIENTEMENTE FRIO PARA 

CONGELAR E GRUDAR O BARBANTE, POR ISSO VOCÊ CONSEGUE LEVANTÁ-LO”. 

 

 

 

Disponível em: https://www.tempojunto.com/2020/05/18/o-que-cai-primeiro-no-chao-experimento-de-ciencias/ Acesso 15  

jun  2020 

Livro Grandes Ideias Para Pequenos Cientistas das Edições Usborne 

 

 

 

 

  

https://www.tempojunto.com/2020/05/18/o-que-cai-primeiro-no-chao-experimento-de-ciencias/


  EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE: “Jogo do Pratinho - Inverso” 

        

 Trabalhar noções de contagem e ideia de subtração 

 

Vocês se lembram do Jogo do Pratinho? Então, nele cada jogador, na sua vez, jogava o dado e 

acrescentava em seu pratinho a quantidade de feijões de acordo com a quantidade saída no 

dado. Desta vez, vamos brincar novamente, mas não colocaremos feijões no prato, nós vamos 

agora retirar, fazer o inverso. Vamos lá? 

 
ATIVIDADE(S): 

1. Para este jogo precisaremos de: 

 1 pratinhos ou potinho para cada participante; 

 Grãos de feijão (20 grãos de feijão para cada participante) 

 1 pratinho ou potinho para colocar os feijões retirados 

 1 dado ou 1 rolinho de papel higiênico para confeccionar o dado; 

 1 folha para registro; 

 Lápis/canetinha/giz de cera. 
 

2. Confeccione o dado conforme ilustração abaixo caso não tenha um. 
 

 



 

3. Sentem-se próximos; 
 

4. Distribua os pratinhos, um para cada jogador e deixe um no meio; 
 

5. Coloque 20 grãos de feijão em cada pratinho; 
 

6. O primeiro jogador lança o dado e retira do seu pratinho a quantidade indicada de feijões; 
 

7. O jogador então colocará os grãos de feijão retirados de seu pratinho no pratinho ou 
potinho do meio; 

 

8. O próximo jogador faz a mesma coisa; 
 

9. Assim seguirão, sendo um por vez; 
 

10. Ganha o jogo quem conseguir retirar todos os grãos de feijão do prato primeiro. 
 

11. Conversem sobre o jogo: 
 

 Quem ganhou? 

 Por que? 

 Com quantos feijões ficaram os demais participantes? 

 Quem ficou com mais feijões? Com quantos feijões esta pessoa ficou? 

 Quem ficou com menos feijões? Com quantos feijões esta pessoa ficou? 

 Vamos recordar: você se lembra qual o maior número do dado?  

 E o menor? 

 Se não se recordar, pegue o dado e verifique suas quantidades. 

 Agora vamos brincar de estimar... Olhando o pratinho ou potinho do meio com os 
feijões retirados dos pratos, respondam: Quantos feijões vocês acham que tem? 
Não vale contar, hein... 

 Anotem num papel o palpite de cada um. 

 Façam a contagem destes feijões e verifiquem quem se aproximou mais da 
quantidade de feijões.  

 

12.  Agora é a hora do registro. Para isso, dobre a folha ao meio e marque em cada parte 
“Início do jogo” e “Final do jogo” como no exemplo abaixo. 

INÍCIO DO JOGO FINAL DO JOGO 



                       
 

13.  Peça para a criança fazer um lindo registro do jogo, com o pratinho, a quantidade de 
feijões que tinha e com a quantidade que ficou no final do jogo. Não esqueça de colocar o 
nome. 

 

14. Guarde-o e leve-o para a escola quando as aulas voltarem ao normal. 
 

 

 

Fonte de Pesquisa e imagem: 

 

Disponível em: http://renatombarboza.blogspot.com/2014/04/passo-passo-dado-de-rolo-de-papel.html  Acesso 

em 26 mai 2020 

https://mathema.com.br/online/course/view.php?id=69 Acesso em 13 mai 2020 (Com adaptações feitas pela 

professora) 

http://professoramarinilza.blogspot.com/2013/07/jogo-dos-pratinhos.html Acesso em 9 jun 2020 

https://br.freepik.com/fotos-gratis/folha-dobrada-ao-lado-de-um-envelope_967288.htm Acesso em 9 jun 2020 

 

  

http://renatombarboza.blogspot.com/2014/04/passo-passo-dado-de-rolo-de-papel.html
https://mathema.com.br/online/course/view.php?id=69
http://professoramarinilza.blogspot.com/2013/07/jogo-dos-pratinhos.html
https://br.freepik.com/fotos-gratis/folha-dobrada-ao-lado-de-um-envelope_967288.htm


 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            

  ATIVIDADE:                       TÉCNICA DE PINTURA COM SAL 

                                                                                             

 

 Expressar-se por meio do desenho e da pintura; 

 Explorar e experimentar materiais diversos; 

 Observar, manipular e fazer descobertas. 

 

E para dar sequência à atividade que fizemos da experiência do sal, vamos usá-lo novamente 

para aprender uma atividade criativa diferente, o que acham? A técnica de pintura com sal, 

resultará num desenho em alto relevo (pintura puff) e o que tornará a pintura bem mais 

interessante é que vamos fazer alguns experimentos também! 

 
ATIVIDADE(S): 
 

1. Para essa atividade vão precisar de:                                            

 Sal comum de cozinha; 

 Cola branca; 

 Tinta guache ou corante (se não tiver, segue suco em pó ou pó de gelatina); 

 Pincel; 

 Pedaço de papelão ou folha de papel sulfite; 

 Uma assadeira (bolo) ou qualquer outro recipiente que caiba a folha dentro. 
 

                                                        
 

2. O detalhe aqui é a tinta. Vamos diluir a tinta guache (ou corante, pó de suco ou pó 
de gelatina) com um pouquinho de água.  
 



3. O passo seguinte é usar a cola branca para fazer os contornos de um desenho na 
folha de papel. 

                                                                
 

4. A criança vai usar a cola até ficar satisfeita com o resultado. Deixe-a usar a 
criatividade e a sua imaginação fazendo o desenho que quiser. 

                                                                   
5. Em seguida, precisamos jogar o sal na cola de modo que cubra todo o desenho. 

                                                           

6. Use a assadeira como suporte para fazer a arte. Assim fica mais fácil tirar o excesso 
de sal. 

                                             

7. Agora é hora de pintar com a tinta. Não precisa deixar a cola secar. O fascinante é 
ver como a tinta “viaja” no sal. A criança vai colocar uma gota com o pincel e a tinta 
se espalha (por isso a necessidade de ser uma tinta bem diluída em água). Essa é a 
parte científica da atividade. Os cristais de sal absorvem a tinta e vão fazendo ela se 
espalhar, sem cair no papel e sem contar também que a pintura ficou em alto relevo! 
Uau!  



Mas, lembre-se, deixar a gotinha de tinta cair em cima do sal suavemente sem 
pressionar o sal na cola. Observe as imagens que deixamos pra vocês!! 

8. Depois da pintura é só pôr no sol para secar.   

                                            

 

Disponível em https://www.tempojunto.com/ Acesso em 15 jun 2020. 
 

 
BOA DIVERSÃO!! BOM APRENDIZADO!!! 

  

https://www.tempojunto.com/


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: I 
                            
  ATIVIDADE:                                  MASSAGEM E RELAXAMENTO 

                                                       
 

                                             
 

        Reduzir a ansiedade e trazer momentos de paz interior, serenidade, harmonia e bem 
estar pra toda família 

 

As crianças estão a mais de 60 dias em isolamento social por conta da pandemia. Elas estão 

impossibilitadas de poder ir à escola, passear e visitar as pessoas que amam. Todas essas 

situações têm gerado muita tristeza, angústia e muito stress emocional. Que tal aliviarmos 

essas tensões através de uma massagem e de um relaxamento? Vamos experimentar? Tenho 

certeza que irão gostar! Que esse momento traga sensações boas pra toda família! 

 
ATIVIDADE(S): 

1. 1. Para esse momento a criança precisa estar vestida com roupa confortável e descalça. 
Providencie algo confortável para deitar (colchonete, cobertor, tapete etc.) e uma bolinha 
qualquer.  

2.  
3. 2. O adulto irá conduzir e a criança poderá desfrutar desse momento mágico seguindo os itens 

abaixo dos relaxamentos e massagem. Antes de começar veja se é possível colocar essa 
música para tornar o ambiente mais aconchegante e inspirador. 
https://www.youtube.com/watch?v=UVuYEX0mZ0M 

 

15. Relaxamento simples 

Sentado ou deitado, olhos fechados, respirar de forma calma e imaginar que o momento será 

agradável e relaxante. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVuYEX0mZ0M


16. Relaxamento com massagem nas partes do corpo                 

 Quando relaxar o corpo, a mente também irá relaxar. 

 Peça para a criança deitar no chão, sobre um cobertor, os braços abaixados ao longo do 
corpo e as pernas esticadas. Peça para ela ir fechando os olhos lentamente.  

 Inicie a massagem com as pontas dos dedos e bem suavemente de cima para baixo, ou 
seja, comece pela cabeça, depois testa, maxilares e pescoço. 

 Enquanto você vai massageando peça para a criança inspirar (puxando o ar pelo nariz) e 
expirar (soltando o ar pela boca). 

 Depois massageie os ombros, braços, mãos e barriga. 

 Por último massageie as pernas, pés e principalmente os dedos. 

                  
 

17. Relaxamento e massagem com bolinhas 

 Peça para a criança continuar deitada, porém virar de barriga para baixo. 

 Faça massagens passando suavemente a bolinha nas costas com movimentos 
circulares e para baixo e para cima.  

 Depois, passe a massagear o ombro e toda a região próxima do pescoço, para relaxar 
os músculos dessa área. Depois vá descendo para as partes de baixo do corpo. 

 

18. Segurar a respiração 

Um dos principais efeitos da ansiedade é o aumento do ritmo cardíaco, as respirações lentas e 

profundas ajudam a controlar o ritmo cardíaco, diminuindo a sensação de ansiedade.  

 Peça para a criança ficar sentada e inspirar (puxar o ar) profundamente com o nariz e 
segurar o ar por alguns segundos, repetindo esse processo várias vezes. 

 

19. Relaxamento com a respiração 

 Respirar tranquila e suavemente sete vezes.  

 Repetir o processo mais duas vezes (total de três séries de sete respirações). 
 

20. Relaxamento com alongamento 

 Para desfazer os ‘nós’ do corpo é importante fazer pequenas seções de alongamento. 
Agora, peça para a criança fazer movimentos circulares, realizados lentamente, com o 
pescoço, pulsos e tornozelos, para aliviar as tensões da musculatura. 

 

21. Relaxamento com o som do mar (áudio) 



 Peça que a criança volte a deitar e se possível coloque esse áudio num volume bem 

baixinho. https://www.youtube.com/watch?v=shEdcOt-agA 

 Depois você adulto falará as comandas bem calmamente e antecipe para a criança 
como será o momento, ou seja, você adulto vai falar as comandas e enquanto isso a 
criança vai imaginando com os olhos fechados. 

 

Comanda 

“Faz de conta que você está de pé de frente para o mar, na areia branca, leve, solta, o sol 

dourado brilhante, o céu azul, o mar azul. Mergulhe nesse mar, deixe as ondas baterem em 

você; saia do mar caminhe pela areia, imagine que você está tão leve que nem deixa as 

pegadas na areia” 

 

22. Relaxamento com os elementos da natureza (áudio)                                                                                                                                

           Coloque se possível, esse áudio no volume baixinho também. Se não conseguir, procure 

fazer o máximo de silêncio ao redor 

        https://www.youtube.com/watch?v=9rPx_CS8npQ 

 

Comanda: 

“Imagine-se em um riacho de águas cristalinas, escute uma cachoeira, banhe-se em suas 

águas, agradeça por sua vida. Terminado o banho de cachoeira, atravesse uma terreno verde, 

cheio de flores com perfumes agradáveis, o sol brilhante reflete os raios sobre seu corpo, 

caminhe, indo em direção à montanha, suba na montanha, sem se sentir cansado, vá lá no alto 

da montanha, sinta o vento em seu rosto, desça flutuando, vá pouse suavemente, veja uma 

caverna, desça até o centro e imagine-se atravessando uma cortina de fogo, que purifica e 

harmoniza a tudo e todos, após atravessar a cortina de fogo, veja-se em um imenso jardim 

florido, com bancos brancos de mármore, sente-se e fique tranquilo com a paz do lugar!”.  

 E depois peça para a criança abrir os olhos bem devagarinho. 
 

Depois os adultos podem ser massageados e entrar nesse momento de relaxamento também! 

 

                       Bom relaxamento, divertimento e aprendizado! 

 

                                               

 

 

Disponível em: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4169/massagem-como-experiencia-corporal 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2834/massageando-uns-aos-outros 

https://www.youtube.com/watch?v=shEdcOt-agA
https://www.youtube.com/watch?v=9rPx_CS8npQ
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4169/massagem-como-experiencia-corporal
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/2834/massageando-uns-aos-outros


https://www.friendshipcircle.org/blog/2012/09/25/10-activities-to-relax-your-child-with-special-needs/ 

Acesso 02 de jun 2020. 

https://br.depositphotos.com/270111074/stock-video-child-on-physiotherapy-therapeutic-massage.html 

https://br.freepik.com/fotos-premium/crianca-menino-relaxa-de-uma-massagem-terapeutica-

fisioterapeuta-trabalhando-com-o-paciente-na-clinica-nas-costas-de-uma-crianca_6987087.htm 

https://www.abc.med.br/p/ortopedia-e-saude/1333123/dismetria+dos+membros+inferiores.htm Acesso 

em 03 em jun 2020 

Meditação e autoconhecimento para crianças - Karla Christina Silva de Oliveira- págs 47,48 e 

49. (Algumas adaptações foram realizadas pela professora)  
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