
EMEB LUIZ GONZAGA 
PLANEJAMENTO FASE I 
SEMANA 22/06 A 26/06 

 

 

Aos educandos e suas famílias. 

 Continuaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil Fase I.  

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. 

Boas aprendizagens!  

Até breve! 

 

 

Atividade 1 – ETIQUETANDO ESPAÇOS 

 

OBJETIVO:  

 Perceber e refletir sobre a função social da escrita . 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 A Base Nacional Curricular Comum incentiva o uso cotidiano da escrita em contextos 

significativos. 
Quem puder ouça esta música que fala um pouco sobre o pós brincadeira e que a arrumação 

pode continuar sendo uma  brincadeira, ou seja ela não acaba. Podemos colaborar com as tarefas 
de maneira divertida! 

 

https://youtu.be/Rq6gyrXAG5g 

 Mas quem não puder, segue a letra para a leitura: 

“Pa parapapa parapapa parapapa parapapa parapapa 

Pa parapapa parapapa parapapa 

  

Para parar a brincadeira 

Para parar para arrumar 

Para parar a bagunceira 

Para parar para guardar” 

Um a um pra caixinha 

https://youtu.be/Rq6gyrXAG5g


Um a um pro parar 

Um a um pro cestinho 

Bonecos e bonecas vão parar no seu lugar 

Carros, motos vão parar no seu lugar 

Fantasias de princesas, vão parar no seu lugar 

Heróis e vilões, vão parar no seu lugar 

Refrão... 

Para parar par ir para escola 

Para parar pra se vestir 

Para parar para ir embora 

Para  parar para sair 

Canetas e papéis, vão parar no seu lugar 

E os livros de histórias, vão parar no seu lugar 

Bolas, cordas, petecas, vão parar no seu lugar 

Naves interplanetárias, vão parar no seu lugar 

 

ATIVIDADE: 

Para a realização desta atividade peço aos pais que observem os locais/ espaços mais 
problemáticos da casa, onde a criança tem mais dificuldade em colaborar ou manter a organização. 

Os MATERIAIS necessários serão: 

- Filipetas de papel;  

- Canetinhas ; 

- Fita adesiva (para fixar nos espaços). 

COMO REALIZAR: 

Se reúna com a criança para etiquetar espaços utilizados por ela. 

Converse sobre a importância de manter o ambiente organizado e sobre o que cada um 
pode fazer para ajudar. Escute e acolha as contribuições da criança e a convide a produzir com 
você etiquetas organizadoras para os espaços. 

Converse sobre a função social das etiquetas, que servem para identificar algo ou algum 
local, e diga que elas servirão para ajudar na identificação dos espaços onde os materiais devem 
ser guardados. 

Após a conversa escolha com ela três lugares a serem etiquetados. Dicas: jogos, 
brinquedos, quarto, guarda-roupa. Peça à criança que faça um pequeno desenho para representar 
esse espaço/objeto e fale que você irá escrever nas etiquetas os nomes deles, para que possam 
acompanhar os desenhos. 



Pergunte como ela acha que escrevemos essa palavra e com que letra ela começa. Escute 
as hipóteses e escreva o nome do espaço ao lado do desenho com letra maiúscula. Leia em voz 
alta, apontando para a direção correta da leitura. Depois convide criança a colar as etiquetas nos 
locais escolhidos. 

Em outros momentos se a criança demonstrar interesse, juntos vocês podem fazer outras 
etiquetas, por exemplo etiquetar os potes de mantimentos. 

Boa atividade!!! E se puderem registrem com fotos!!! 

        

 

Após a conversa sobre a função das etiquetas com a Isabela ( minha filha), nós colamos 
juntas nos locais escolhidos aqui em casa!!! Agora é vocês!!! 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4202/etiquetando-espacos/novaescolaemcasa acesso em 16/06/2020 às 
18:01.  

 

Atividade 2: “ Pescaria” 

Objetivo: Este jogo desenvolve a percepção visomotora e a coordenação motora fina das 

crianças, proporciona relaxamento, atenção e concentração. 

Contextualização:  Na escola utilizamos a brincadeira  na nossa rotina, pois através do  brincar 

ela interage com outras crianças, começa a aceitar as regras do jogo e trabalhamos a atenção e a 

concentração. E a pescaria é uma das atividades que proporciona isso. 

Atividade:   Materiais: tampas de garrafas pets de diferentes tamanhos e cores, uma bacia com 

água, colher ou prendedor, um prato de plástico. 

Como Brincar:  Na bacia coloque a água, dentro despeje as tampinhas, depois peça que pesque 

usando inicialmente a colher  e tirando as tapinhas da água com ela e colocando no prato, pode  

dificultar um pouco pedindo para pescar as tampas por cor e tamanho. 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/4202/etiquetando-espacos/novaescolaemcasa%20acesso%20em%2016/06/2020


 

Foto: Mhelena, do arquivo pessoal da professora. 

Outra variação é usar o prendedor   no lugar da colher. Pode solicitar para retirar por cor, tamanho, 

ou realizar uma disputa de quem consegue retirar a maior quantidade de tampas durante a 

pescaria. 

 

                                      Foto: Mhelena, do arquivo pessoal da professora. 

Ao terminar  o jogo, pode ser feito  o desenho  da brincadeira  em uma folha de sulfite ou no 

caderno. 

 

 



Atividade 3: “Função social do número” 

Objetivos: Mostrar para a criança a função social e a prática dos números, onde eles se encontram 

e para que servem. 

Contextualização: As atividades e brincadeiras são muito importantes para o desenvolvimento 

infantil, por esse motivo, na escola sempre aprendemos brincando, observando, cantando e o 

mesmo pode acontecer em casa. 

Atividades: 

 Um adulto deve ajudar a criança a pesquisar onde podemos encontrar os números... eles 

estão por toda parte: número dos sapatos, das roupas, o peso e altura, o número da casa, 

do telefone, da data de nascimento, da validade nas embalagens, valor das contas, etc... 

 O adulto deve registrar em uma folha, os números para que a criança os visualize. 

 Lembrando que essa atividade não é para que a criança reconheça ou escreva o número e 

sim, despertar na criança a compreensão de como e onde os números são usados. 

 

Atividade 4: “ Famílias” 

OBJETIVOS: Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação.  Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Toda família tem papel muito importante na vida da criança. É o primeiro 

contato social dela, onde recebe além de carinho e proteção, valores importantes. Hoje em dia 

temos diversas formas de constituição familiar.  

 

A leitura do livro “As famílias do Mundinho” trazem uma explicação divertida e lúdica para as 

crianças sobre a diversidade familiar, permitindo que elas conheçam, assim, sua própria família e 

como ela é formada, além de trazer também uma reflexão sobre as demais famílias.  

 

COMO FAZER: 

Materiais necessários: 

- Papel sulfite ou caderno de desenho; 

- Lápis de cor ou giz de cera; 

Atividade: 

- Ler a história “As famílias do Mundinho” de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. 

AS FAMÍLIAS DO MUNDINHO 

ERA UMA VEZ UM MUNDINHO... 

... QUE TINHA A MAIOR DIVERSIDADE DE FAMÍLIAS 

DE TODOS OS PLANETAS DA VIA LÁCTEA. 



NELE VIVIAM FAMÍLIAS DE VÁRIOS TIPOS E JEITOS. E NENHUMA 

ERA IGUAL A OUTRA. 

ALGUMAS FAMÍLIAS ERAM GRANDES E 

NÃO PARAVAM DE CRESCER. 

OUTRAS ERAM BEM PEQUENAS. 

EXISTIAM FAMÍLIAS EM QUE OS HOMENZINHOS 

GOSTAVAM DAS MESMAS COISAS E NUNCA DISCUTIAM 

ENTRE SI. 

EM OUTRAS FAMÍLIAS, CADA HOMENZINHO TINHA UM GOSTO DIFERENTE. 

E ELES NÃO BRIGAVAM TAMBÉM. 

ENQUANTO ALGUMAS FAMÍLIAS ERAM  

FESTEIRAS E BARULHENTAS... 

...OUTRAS ERAM BEM CASEIRAS E SILENCIOSAS. 

NO MUNDINHO HAVIA  

FAMÍLIAS QUE MORAVAM  

EM CIDADES. 

OUTRAS FAMÍLIAS MORAVAM  

EM PRAIAS. HAVIA TAMBÉM AS 

QUE MORAVAM NAS MONTANHAS. 

NO MUNDINHO EXISTIAM FAMÍLIAS QUE DIVIDIAM AS 

TAREFAS DE CASA. E NAS FÉRIAS VIAJAVAM PARA VISITAR 

PARENTES QUE MORAVAM LONGE. 

HAVIATAMBÉM PAIS QUE TRABALHAVAM MUITO, 

POR ISSO TIRAVAM POUCOS DIAS DE FÉRIAS POR ANO.  

ENQUANTO ELES TRABALHAVAM, OUTRAS PESSOAS 

CUIDAVAM DE SEUS FILHOS. 

NO MUNDINHO, ALGUMAS FAMÍLIAS ESTAVAM 

FELIZES PORQUE ESPERAVAM BEBÊS. 

OUTRAS TAMBÉM ESTAVAM FELIZES 

PORQUE PODIAM ADOTAR FILHOS. 

CADA HOMENZINHO AMAVA E ACEITAVA 

SUA FAMÍLIA. E TAMBÉM RESPEITAVA A  

DO AMIGO, MESMO QUE FOSSE MUITO 

DIFERENTE DA SUA. 

VIVA TODAS AS FAMÍLIAS DO MUNDINHO!!!  

  

Esta história também pode ser assistida no youtube na página “Varal de Histórias” pelo link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Fxd8UZmk4 

 

- Depois da leitura converse com a criança sobre sua família:  

 Quem faz parte da sua família? 

 O que gostam de fazer juntos? 

 Todos gostam das mesmas coisas? 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Fxd8UZmk4


 Alguma família que vocês conhecem é igual à sua?  

 

- Em seguida desenhe sua família no papel sulfite ou no seu caderno e coloque um pouquinho da 

conversa de vocês. Capriche no desenho!!! 

 

ATIVIDADE 5: “MARCHA SOLDADO” 

 

Objetivos: Ampliar seu repertório de cantigas e estimular a criatividade. 

 

Contextualização: A música tem como objetivo favorecer o desenvolvimento de várias áreas 

como: criatividade, sensibilidade, ritmo, concentração, e de uma forma prazerosa. Já a dobradura 

em papel, exige uma atenção e um esforço mental para dobrar o papel numa ordem correta e 

conseguir assim a figura desejada. 

 

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE: 

MÚSICA: MARCHA SOLDADO (LETRA) 

 

MARCHA SOLDADO 

CABEÇA DE PAPEL 

QUEM NÃO MARCHAR DIREITO 

VAI PRESO PRO QUARTEL. 

O QUARTEL PEGOU FOGO 

SÃO FRANCISCO DEU SINAL 

ACODE, ACODE, ACODE 

A BANDEIRA NACIONAL. 

Música de Domínio Público 

Após cantar a música com a criança, pegue uma folha de papel sulfite, uma folha de jornal, folha 

de caderno ou de revista, o importante é que a folha seja maleável, uma folha mais rígida dificultará 

o processo. 

Juntamente com a criança, faça o passo a passo da imagem a seguir:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada do Google. 

Acesso em 16/06/2020 às 

12h17min. 

 



Após a confecção do chapéu, usem a criatividade! 

Dancem muito e divirtam-se! 

 

SUGESTÃO DA PRÔ: Aproveitem esse momento de diversão e relembrem músicas infantis que 

fizeram parte da infância de cada familiar! 

 

 

REFERÊNCIA: 
https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:com

o+fazer&client=firefox-b-d&hl=pt-

BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1h

WbMS9qM 

 

ATIVIDADE 6: “ LEITURA – Qual é a cor do AMOR?” 

OBJETIVOS: Comunicar suas ideias e sentimentos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A atividade estimula a reflexão da criança com o livro que traz a 

curiosidade do personagem em saber qual é a cor do amor. 

 

 

https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:como+fazer&client=firefox-b-d&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1hWbMS9qM
https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:como+fazer&client=firefox-b-d&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1hWbMS9qM
https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:como+fazer&client=firefox-b-d&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1hWbMS9qM
https://www.google.com/search?q=chap%C3%A9u+de+papel&tbm=isch&chips=q:chapeu+de+papel,g_1:como+fazer&client=firefox-b-d&hl=pt-BR&ved=2ahUKEwiM7eGhzobqAhUIK7kGHa_dCW0Q4lYoA3oECAEQFw&biw=1349&bih=654#imgrc=jBIEK1hWbMS9qM


 

 

            



            

 



  



 

                                  



                  

  



 

  



 

 

 

  



 

Referências:http://atempa.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cor-do-amor.pdf 

Converse com a criança sobre a história, pergunte o que ela entendeu? Se há uma cor para o 

amor? Com quais cores ele pode mostrar o amor que sente? 

http://atempa.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cor-do-amor.pdf

