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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 II: ESTELA, MARISA E NILDA 

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

0que%20realmente%20vale,aprendi%20no%20jardim%20de%20inf%C3%A2ncia. 

https://www.pensador.com/autor/robert_fulghum/
https://www.pensador.com/jardim_de_infancia_de_pedro_bial/#:~:text=Tudo%20o%20que%20realmente%20vale,aprendi%20no%20jardim%20de%20inf%C3%A2ncia.
https://www.pensador.com/jardim_de_infancia_de_pedro_bial/#:~:text=Tudo%20o%20que%20realmente%20vale,aprendi%20no%20jardim%20de%20inf%C3%A2ncia.


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Experiência: afunda ou boia? 

        
OBJETIVO(S): 

 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre eles, 
em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

A brincadeira de hoje será uma experiência científica! Será que vai afundar o vai boiar? Vamos 

descobrir? 

 
ATIVIDADE(S): 

 

1. Separe 1 copo com água, 1 ovo e 6 colheres de sal; 

2. Peça para a criança colocar o ovo no copo com a água; 

3. Observem juntos o que vai acontecer; 

4. Pergunte para criança: O ovo boiou ou afundou? 

5. Com uma colher, retire o ovo do copo; 

6. Ajude a criança a colocar as 6 colheres de sal no copo com água; 

7. Deixe-a mexer a água para dissolver o sal; 

8. O ovo deverá ser colocado novamente no copo, porém, antes pergunte: O que você acha 

que vai acontecer agora? 

9. Ajude a criança colocar o ovo no copo e observe sua reação;  

10. Pergunte se ela sabe porque o ovo boiou; 

11. Após ouvir a opinião da criança, explique de maneira simples que: o sal deixa a água mais 

pesada que o ovo, por isso o ovo acaba boiando; 

12. Depois desse momento de descoberta, ofereça papel e lápis para que a criança faça um 

desenho. Guarde pra quando voltarmos à escola. 

 

 

BOA EXPERIÊNCIA! Bom aprendizado!!! 

 

 



                                

   

 

 

                                        

Fonte:  www.tempojunto.com.br – PATRICIA MARINHO – Acesso em: 29 mai. de 2020. 

 

 

  



  EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Amarelinha 

        
OBJETIVO (S): 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

 Desenvolver o equilíbrio motor (pular, ficar numa perna só, equilibrar-se) 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 A amarelinha ajuda as crianças a conhecer e a escrever os números, também desperta 
e exercita as suas habilidades como contar, raciocinar e também exercita o equilíbrio 
motor.  

 
ATIVIDADE (S): 

13. Junto com sua família escolha um espaço onde possam se movimentar 
 

14. Procure algo que possa desenhar a amarelinha no chão composta de 10 quadros (conforme 
a imagem abaixo) 
 

15. Depois um adulto poderá numerar os quadros de 1 a 10, se possível com diferentes cores, 
se não tiver como não tem problema (podem usar giz de lousa, uma pedrinha, ou marcar 
com fita adesiva no chão. Se não tiver, use folhas de sulfite 

 

16. Feito isso, para começar a jogar, o participante deve se posicionar de costas, atrás do 
primeiro quadrado, e atirar o marcador, que pode ser uma bolinha feita de papel, uma pedra 
ou qualquer outro objeto que vocês estiverem disponíveis 

 

17. A casa (quadrado) onde cair o marcador será o quadrado em que o participante não poderá 
pisar. O adulto pode fazer primeiro, mostrar pra criança. 

 

18. O participante começará o circuito da amarelinha pulando com um pé (nas casas solitárias) 
ou dois pés (nas casas duplas segundo a posição dos quadrados.  

 

19. O objetivo é ficar sem pisar na casa onde está o marcador, que o participante percorra 
pulando a amarelinha até o número 10, pegue o marcador e volte 

 

20. Se o participante errar, ou seja, não conseguir se equilibrar para pegar o marcador, então 
será a vez do próximo participante 

 

21. Será vencedor o participante que consegui completar todo o percurso primeiro, ou seja, que 
vá e volte trazendo o marcador, sem se desequilibrar 

 

22.  Se quiser pode inovar a brincadeira, pode fazer amarelinhas com formas diferentes para 
facilitar ou dificultar, o que vale é a criatividade e diversão 

 

23. A seguir dois modelos de amarelinhas: 1ª Amarelinha Tradicional e 2ª Amarelinha com 



números laterais 
 

24. Use o modelo que achar melhor e se divirta brincando e aprendendo com a brincadeira e os 
números! 

 

 

 

 



 

 

FONTE (S) DE PESQUISA: Imagens Internet 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22768 – Acesso 01 de jun 

2020 

 

 

Boa Diversão!!!Bom aprendizado!!! 

 

 

 
 

 

  
  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22768


EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Boliche 

        
OBJETIVO (S): 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 
entre em uma sequência. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 O Boliche é uma atividade motivadora para as crianças, por meio dele a criança 
desenvolve pensamento e emoções e, dessa forma aprende respeitar ao outro, 
compartilhar e desenvolver raciocínios e estratégias para enfrentar situações problemas. 

 
ATIVIDADE (S): 

 

1. Primeiro Junto com sua família escolha um espaço onde possam se movimentar. Um 
adulto deverá mediar a brincadeira 
 

2. Para esta atividade procurem 10 garrafas pet vazias, copos de plástico ou descartáveis, 
potes vazios de Danone, de latas de óleo, de Nescau, rolos de papel higiênico ou outros 
materiais que tiverem disponíveis (têm que ser todos iguais) 
 

3. Esta atividade pode ser feita em grupo, ou somente duas pessoas  
 

4. Organize os objetos em um determinado local todos em pé, em fileiras. Na primeira 
fileira, apenas uma garrafa, na segunda fileira coloque duas garrafas, na terceira três 
garrafas e na última coloque 4 garrafas. 
 

5. Com uma bola que pode ser feita de meia, de papel ou se tiver alguma em casa pode 
utilizar. 
 

6. Decida quem vai começar a brincadeira, este participante deverá ficar a uma distância 
combinada pelos participantes e jogar a bola. 
 

7. Conforme for a vez de cada um, joga-se a bola e conta quantos objetos caíram. Podem 
anotar numa folha. 
 

8. Ganha quem derrubar mais, esta atividade poderá ser feita várias vezes, e quanto mais 
objetos tiver para derrubar, mais interessante e estimulador será, assim o participante 
terá a oportunidade de contar mais vezes. 
 

9.  Como sugestão pode colocar números nas garrafas a derrubar (ou objetos), assim se 
quiserem podem contar quantos caíram ou dizer quais os números que caíram (Não é 
Obrigatório) 
 

10. A seguir dois modelos de boliche feitos com rolos de papel higiênico e garrafas pet. 
 



 

 

 

 

 

FONTE (S) DE PESQUISA: Imagens Internet 

https://br.pinterest.com/pin/329888741438433407/ Acesso em 01 de jun 2020 

  

Boa Diversão!!! Bom aprendizado!! 

 

https://br.pinterest.com/pin/329888741438433407/


 EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Brincadeira: A-DO-LE-TÁ 

        
OBJETIVO(S): 

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações; 

 Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 

como dança, teatro e música. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Essa atividade será um desafio gostoso para toda família e todos poderão brincar juntos! 

 
ATIVIDADE(S): 

 

1. Essa brincadeira pode ser feita em uma roda com as mãos sobrepostas, permitindo que 

uma mão bata na palma da outra ou pode ser feita também em dupla, com as mãos 

sobrepostas. Quanto mais pessoas melhor, mas também é possível brincar tendo 

apenas 2 

2. As palmas seguem a letra da música; 

3. Escolha alguém para iniciar batendo na palma do vizinho, e assim segue até terminar a 

música; 

4. A última mão que receber a palma, sai da roda; 

5. A brincadeira termina quando a restar uma pessoa. 

A-DO-LE-TÁ 

LE PETI TOLE TOLÁ 

LE CAFÉ 

COM CHOCOLÁ 

A-DO-LE-TÁ 

PUXA O RABO DO TATU 

QUEM SAIU FOI TU! 

 

Bom divertimento e bom aprendizado!!!                                       

 



EMEB TATIANA BELINKY 
 FASE: II 
                            
  ATIVIDADE: Tudo tem nome 

        
OBJETIVO(S): 

 Refletir sobre o sistema de escrita relacionando as letras ao som das palavras. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Através das palavras que usamos diariamente como nomes (pessoas e objetos) podemos 

despertar a atenção da criança para perceber como as letras se unem e formam palavras, com  

esta atividade pretendemos que as crianças comecem a associar os sons, por exemplo que o 

som  PA da palavra PANO e o mesmo PA da palavra Panela e portanto escreve com as letras 

P A.  

 
ATIVIDADE(S): 

1. Recorte várias tiras de papéis. Escreva o nome de objetos que tem na casa. (escreva 
com todas as LETRAS DE FÔRMA MAIÚSCULAS). Escolha alguns objetos da casa 
para nomear (abaixo uma lista com sugestões de palavras) 
 

POR EXEMPLO: 

A ARMÁRIO 

B BACIA OU BALDE 

C COPO 

C CADEIRA 

C CAMA 

E ESPELHO 

F  FOGÃO 

G GARRAFA 

G GELADEIRA 

 

J  JARRA 

L  LEITE 

M MESA 

P  POTE  

P  PANELA 

P  PENTE 

R  RÁDIO 

S  SOFÁ 

T  TELEVISÃO 

X  XÍCARA 

 

2. Coloque o nome próximo ao objeto nomeado. Como no exemplo abaixo: 

 
 

Não é necessário tirar os objetos do lugar, deixe que a criança procure pela casa a 



palavra, coloque em local que consigam enxergar e pegar o papel com o nome. 

 

 

3. Escreva em outros papéis (menores, quadrados) as letras 
iniciais dos objetos que escolheu para nomear. (SEMPRE 
LETRAS DE FÔRMA MAIÚSCULAS) Coloque um papel 

para cada letra inicial algumas letras podem estar repetidas.  
Como no exemplo: 
 

4. Coloque as letras em um saquinho ou sacola. A criança 
pega uma letra da sacola, sem escolher, como um sorteio, 
olha a letra sorteada, nomeia a letra e vai procurar pela casa 
qual objeto começa com aquela letra. 
 

5.  A família pode marcar pontos para cada acerto. A criança 
deve dizer o nome da letra e o objeto que começa com 
aquela letra.  
 

6. Esta brincadeira pode ser feita várias vezes em dias diferentes, com os mesmos objetos, 
aos poucos os objetos nomeados podem ir aumentando, aumentando também a 
dificuldade. 
 

7. Quando ficar fácil, a atividade pode mudar, entregue todos os nomes para a criança e 
peça que ela coloque nos lugares corretos, ou seja, próximo ao objeto que corresponde 
ao nome. 
 

Observação: Esta atividade é permanente, ou seja, pode ser feita várias vezes. 

Quando a criança não demonstrar dificuldades mude as palavras e objetos. Tudo 

deve ser uma grande brincadeira, aprender as letras tem que ser uma experiência 

boa, interessante, divertida. 

 

      Imagens: acervo pessoal professora Estela Cristina Nogueira  

 
 

 


